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ἘΠ ΕΠ ΤΠ ἘῸ 

Ammonium Aristotelis Analytiea et Priora et Posteriora interpre- 
tatum esse loannis Philoponi commentaria testimonio sunt, quae inseri- 
buntur ἐκ τῶν συνουσιῶν ᾿Αμμωνίου τοῦ 'Épuséos.") atque Ammonius ipse 
interpretationem Analytieorum Priorum libri I spectare videtur in Por- 
phyrii Isag. p. 23,24 ἣ δὲ λογιχὴ οὐ μέρος τῆς φιλοσοφίας ἀλλ᾽ ὄργανον, ὡς 
ἐν ἑτέρῳ δείξομεν (ed. A. Dusse vol. IV 3) et De interpret. p. 14,23—26 
τῶν δὲ ἐν ταῖς &x τρίτου προσχατηγορουμένου προτάσεσιν T, ταῖς μετὰ τρόπου 
παραλαμβανομένων, προστίϑεσϑαι τοῖς μέρεσι τῆς προτάσεως T, διαιρεῖσθαι Tj τι 

τοιοῦτον ὑπομένειν λεγομένων, ὡς ἐν τοῖς προοιμίοις υαϑησόμεϑα τῶν ᾿Αναλυ- 

τιχῶν (ed. A. Busse vol. IV 5); nam quae illie promisit, hie p. 8, 1056. 
et 29, 9 sq. exposuit. 

Huius eommentari pars prima uno eodicee Parisino gr. 2064 
membranaceo forma minore saec. X—XI (H. Omont /mvent. somm. des 
manuscr. grecs. de la bibl. nat. 11 186] servata est, eodem quo etiam 
Stephani in librum De interpr. commentarius (ed. M. Hayduck vol. XVIII 
3) ad memoriam nostram propagatus est.) nam quod H. Omont l. e. 

II 113 notat cod. Parisinum gr. 1974 saec. XV Analytiea Priora et 
Posteriora continere 'omnia cum Ammonii eommentariis, C. Kalbfleiseh, 
qui Hermanno Diels auctore denuo codicem examinavit, testatur Analy- 
üiea  Posteriora (f. 294: -- 990.) omnino commentario carere, Priorum 
(f. 144: —2927r) autem duo tantum folia (f. 1447 — 145") commentario 
Philoponi ornata esse: (Κ)ατὰ ἔϑος ᾿Αττιχὸν τὸ χρὴ παρέλειψε — ἐνδέχεται 
δὲ τοὺς ἐχ τούτων συγχειμένους λόγους τοὺς μὲν i. e. Philop. (ed. Venet. 1536) 

f. IV*51—VI*13, quibus f. 1387 ---1 42. eiusdem prooemium antecedat: 
(ἬἪ)δη μὲν ἡμῖν ἐν τοῖς προλαβοῦσιν εἴρηται συγγράμμασιν xcÀ.?) 

ι) Cf. Philop. in Analyt. Post. I f. 95v18 et Anonym. in Anal. Post II f. 118r44 

(ed. Venet. 1554), ubi Procli magistri interpretatio citatur ab Ammonio allata; hie 

enim est ὁ φιλόσοφος cf. C. Prantl Gesch. d. Logik im Abendl, I 642. etiam Arabibus 
haec Ammonii commentaria nota videntur fuisse cf. V. Rose Ueber eine angebl, Paraphrase 
des Themistius Herm. II 206 n. 2 et Steinschneider A/farabis Leben und Schriften ( Mém. 

de l'Acad. Imp. de St. Pétersb. VIIe série t. XIII n. 4) p. 41. 

?) ex hoe codice Th. Waitz Organ, I 45—46 particulas quasdam Ammonii scholiis 

in Anal. Prior. a Chr. Brandis neglectis inseruit. 

?) variant extrema huius prooemii verba: oiov ὁ ἄνθρωπος ζῶον: τὸ ζῶον οὐσία" 

ἀφαιροῦμεν τὸν κοινὸν ὅρον, τουτέστι τὸ ζῶον, χαὶ ποιοῦμεν τὸ συμπέρασμα ἐχ τῶν ἀπολει- 

φϑέντων δύο ὅρων: ὁ ἄνθρωπος ἄρα οὐσία, quibuscum conferas Philop. f. IVv42. etiam 

quae post verba el δεῖ τὰ τοιαῦτα προφέρειν (f. IV ἡ 53) inseruntur: ([])ρὸς ἑχάτερον 



VI PRAEFATIO 

Ut Categzoriarum") ita etiam Analyticorum eommentarium non ab 
Ammonio ipso eonseriptum esse sed a diseipulo quodam scholas illius 
seeuto titulo ἀπὸ φωνῇς ᾿Αυμωνίου docemur. neque desunt quae potius 
magistrum seholas habentem quam commentationem litteris mandantem 

redoleant (ef. p. 8,13 10,7. 20.34 11,20) quamquam nusquam «ut illie 
audientes appellantur. anonymum non suo nomine interpretari, sed 
magistri personam tueri satis inde apparet, quod p. 31,24. 20 Hermias 
ὃ ἡμέτερος πατήρ dieitur. sed non eonstare sibi videtur; p. 3,90 4,21 
quidem λέγει. p. 19,17 ζητεῖ leguntur, quae integra relinquere non dubi- 

tavi, quamvis faeili negotio tolli possint. ceterum quae ratio inter 
Ammonii et Philoponi in Categorias commentaria intereedit, eadem fere 
etiam in Analytieis eorum invenitur, quae et ipsa nonnullis disparibus 
fraternae euiusdam cognationis notas prae se ferunt. 

Ammonii eommentarius in Parisino iam f. 112. defieit; in f. 112" 
vaeuo relieto quae adnotata sunt verba ζήτει τὴν ἀχολουϑίαν τέσσαρα φύλλα 
στρέψας ὅπου xal τὸ σημεῖον ἴδοις dv ad sequentem Philoponi interpreta- 
tionem nos delegant: f. 113*?) «xà διὰ ταῦτα συμβαίνειν. τοῦτο δέ ἐστιν τὸ 
υνηδεγὸς ἔξωϑεν ὅρου προσδεῖν — f. ΤΌΘ᾽ τουτέστιν ὅσα αὐτοῖς χοινὰ ὑπάρχει 
7, οὐχ ὑπάρχει. (maiuse.) Τῶν εἰς τὰ τρία τὸ πρῶτον Ἰωάννου γραμματιχοῦ 

᾿Αλεξανδρέως ἐχ τῶν συνουσιῶν ᾿Αμμωνίου τοῦ "Eppíoo [Philop. edit. f. X*27— 
XXXLD^53], quae f. 1167, abi signum in margine aseriptum est, verbis 7, 

χατὰ μὲν τὴν τάξιν διαφέρειν, χατὰ δὲ τὴν ποιότητα χοινωνεῖν [Philop. f. XIE 
15] Ammonii verba extrema p. 80,10 7, γὰρ τὴν τάξιν ἐναλλάττουσι τὴν 
ποιότητα φυλάξασαι, T, τὸ ἀνάπαλιν excipiunt. sequuntur?) f. 156'—160* enu- 

merationes divisionesque συλλογισμῶν οἱ προτάσεων atque ἀντιστροφαί. 
f. 161'—110' scholia (maiuse.) εἰς τὸ δεύτερον τμῆμα τὸ περὶ εὐπορίας προ- 
τάσεων (Arist. e. 2( —31). f. 170* (maiuse.) εἰς τὸ τρίτον τμῆμα τοῦ α τῶν 
προτέρων ἀναλυτιχῶν: τὸ περὶ ἀναλύσεως συλλογισμοῦ (Arist. c. 52---46), quae 
subseribuntur f. 185" (maiuse.) σχόλια εἰς τὸ a τῶν προτέρων ἀναλυτιχῶν.) 

f. 180:---181: παραδείγματα τῶν προχειμένων. f. 1817—202* seholia ad Anal. 

* 
οἰκείως ἀπέδωχε τὴν σύνταξιν φύλάξας, πρὸς μὲν τὸ περὶ τί εἰπὼν περὶ ἀπόδειξιν, πρὸς 

δὲ τὸ τίνος ἐστὶν ἡ σκέψις τὸ ἐπιστήμης ἀποδεικτιχῆς. οὐ δεῖ δὲ ϑαυμάξειν, εἰ 

τὴν περὶ πρόϑεσιν μετὰ αἰτιατιχῆς συνέταξεν: ἐν πᾶσι γὰρ ἀριστοτέχνης ὧν ὁ ἀριστοτέλης 

οὐδὲ τῶν χανόνων ὑπερορᾷ τῆς γραμματιχῆς, ἀλλ᾽ εἰδὼς τὴν περὶ πρόϑεσιν κοινῶς μὲν συν- 

ταττομένην μετὰ γενιχῆς, ἰωνιχῶς δὲ μετὰ αἰτιατιχῆς, τῇ τῶν ἰώνων ἐχρήσατο συνηϑείᾳ. 

7| χαὶ τὸ χαταγινόμεϑα λαμβάνων ἔξωϑεν ἐλλειπτιχῶς, διὰ τὸ φιλοσύντομον, οὐδὲ οὕτω τὴν 

ὀρϑὴν λυμαίνεται σύνταξιν: longius a nostro Philopono recedunt. 

1) ed. A. Busse vol. IV 4 cef. Praef. p. V. 

7) 6 φιλόσοφος, qui p.14,19 22,26 dicitur, utrum Ammonius an eius magister 

Proclus intellegendus sit, dubito cf. p. V n. 1. 

?) hine aliam manum incipere e compendiorum crebritate iudicat E. Richter. 

^) ef. Stephan. De interpr. Praef. p. VII. 

ὅ f. I16r.* quinquies Alexandri nomen in margine ascriptum est locis ex commen- 

tario eius sumptis (p. 968,10—16. 34—369,4 371,22—28.31— 312,7. 10—293). eidem 

(p. 919,4 sqq.) scholia marginalia f. 177r tribuenda sunt. 



PRAEFATIO VII 

Prior. I 8—206.") f. 202v (maiuse.) περὶ εὐπορίας προτάσεων. D cuxpa —208*. 
f, 909* (maiuse.) περὶ τῆς εἰς τὰ σχήματα τῶν συλλογισμῶν ἀναλύσεως — 9920: 
(015). 7) reliquam codicis partem explent scholia eontinua ad Anal. Prior. I 
8— 26, inter quae f. 204: eodem loeo, ubi Philoponus f. LX* —LXI* dispu- 
tatiuneulam Περὶ τῶν ὑποϑετιχῶν συλλογισμῶν commentario suo inseruit, titulus 
enitet (maiuse.) περὶ ὑποϑετιχῶν συλλογισμῶν ix τοῦ μονοβίβλου ᾿Αμμωνίου ?). 
seholiis ipsis, in quibus Alexandrea aut Philoponea ut in superioribus non 
reperiuntur, eum Philopono eadem intereedit et similitudo et dissimilitudo, 
quae est huie cum Ammonii eommentario. accedit quod f. 221" (p. 38, 
38 sq.) prorsus similiter atque f. 108" (p. 31,11 sq), qui loci a Philopono 
omittuntur, philosophi et eommentatores enumerantur, et qui Aristotelis 

opinioni accedunt et qui repugnant. eodem pertinet, quod f. 228" (p. 40, 
16.17) seholiastes magistrum Iamblieho assentiri dicit, cuius interpre- 
tationem ut subtiliorem et aeeuratiorem etiam Ammonium p. 23,9 sq.*). 
Alexandro praeferre videmus, et quod f. 232: (p. 49,30. 951) Proclus, 

magister Ammonii, appellatur, quem hie in Analytieorum item atque in 

libi De interpretatione commentario (ef. p. 1,6 sq. 181,30 sq.) secutus 
videtur esse.?) 

His rationibus eommotus scholia f. 226'—261" Ammonii eommentario 
annexui, non quo ea quoque ex ore illius ealamo exeepta esse putarem, 

sed quod ex Ammoniani cuiusdam sehedis excerpta videntur (ef. p. 40,16 
$ 0 ἐπίχρισις, ὡς ἔλεγεν ὃ ταῦτά uot ἐξηγησάμενος). tabulas syllogistieas 

?) f. 199v17—200728 ex Alexandri commentario p. 276,25 sqq. excerpta sunt. 

cum scholiis f. 226r— 261v praeter ea quae subnotavi fere concinunt: f. 188r9— 123: 

οὔτε del ὑπάρχον συνάγεται συμπέρασμα, ὡς . . τούτους 

ἔμψυγον βαδίζον ἄνϑρωπος ἄψυχον βαδίζον ἀἄνϑρωπος 

οὔτε τῆς μείζονος ἀναγκαίας οὔσης πάντως ἀναγκαῖον τὸ συμπέρασμα, (ὡς) ὁ ᾿ΔΑριστοτέλης διὰ 

τοὺς ὅρους τούτους ἄνϑρωπος γραμματικόν κινούμενον .. (ΞΞ p. 40,91---41). ὅτι οὐ πάντως 

ἀντίφασις ... ζῷον εἶναι. . ζῷον εἶναι (ΞΞΞ p. 41, ὅ---τ). f. 19574 — 12. ἴδιον τοῦ T ἐπὶ 

τῶν ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων τὸ μίαν .. συλλογισμός. διὰ τὸ ἀντιστρέφειν τὴν ἐνδεχομένην 

ἀπόφασιν πρὸς χατάφασιν χαὶ τὸ συμπέρασμα ἐνδεχόμενον. ιβ δὲ νῦν εἰσιν συλλογιστιχαὶ 

συζυγίαι" 7) γὰρ ἄμφω αἱ προτάσεις χαϑόλου .. διχῶς xal ἕκαστον τῶν τριῶν τετραχῶς παρὰ 

τὸ ποιόν. χαὶ ἑχάστη τὸ κυρίως ἐνδεχόμενον συνάγει (— p. 62, 92— 98, ubi nescio an τὸ 

νίαν scribere debuerim) et 23— 28 γίνονται συλλογισμοί. (]. συλλογιστιχαὶ) συζυγίαι τη " 

αἱ γὰρ 85 ... ἔχουσαι. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ wal ἐπὶ τῆς μίξεως ἐνδεχομένου καὶ ἀναγκαίου τὴ 

εἰσὶ συλλογισμοί. ἴδια .. τὸ μίαν πρότασιν πάντως εἶναι καϑόλου χτὰ. (ΞΞ p. 69, 24---29). 

?) haee quoque scholia miscellanea sunt; nam f. 208τιν, 209r, 211r—218r, 214r, 

215v, 216r», 918v, 219r, 220r, 224v, 225r ex Alexandri commentario p. 335,24—418,20 

excerpta deprehendimus; f. 221v17—223v19 cum Philop. LXXXXIv16—LXXXXIIr 49 

congruunt, cuius vestigia etiam antea reperimus, velut f. 214r23—215r9 (—LXXXVII* 

21—v21) et f. 22179—12 (— LXXXXIv 13—15). 
8) I. A. Cramer Anecd. Paris. I 3990 cf. C. Prantl 1]. e. p. 657 n. 168. 

5) Cramer l. c. testatur in marg. f. 103" legi τὸν Πρόχλον φησίν, id quod E. Richter 

non notavit. sed utrum ὁ μέγας φιλόσοφος Iamblichus an Proclus sit, nihil refert; nam si hic 

est (ef. V. Rose l. e. p. 207 n. 1), eum auctoritatem illius sequi apparet e Philop. f. VIIIvI8. 

5) ef. C. Prantl 1. ὁ, 1 641 n. 99. ad huius σχολικὸν ὑπόμνημα τοῦ πρώτου τῶν 

[lpoz. dvaÀ. nescio an recte V. Rose 1. c. etiam duos illos locos de philosophorum et 

commentatorum dissensione rettulerit. 



VIII PRAEFATIO 

scholiis intermissas, ut varia syllogismorum genera uno in conspectu 
viderentur, typis exeudere operae pretium non duxi. proxima autem 

scholia, et antecedentia f. 225'—226', quae item inseribuntur et plerum- 
que ad verbum eum f. 226:!—221* (o 231,2—98,18) eonsentiunt, et sub- 
seriptionem insequentia f. 261—263", ine propono: 

ΕἸΣ ΤΟΥ͂Σ ANATKAIOYX ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ͂Σ. 
e 

p. 29929 Ἐπεὶ δ᾽ ἕτερόν ἐστιν ἕως τέλους τῶν τριῶν σχημάτων. ὥσπερ μετὰ 

τὰς ὑπαρχούσας ἀντιστροφὰς τὰς ἀναγκαίας ἀντιστροφὰς παρεδίδου διὰ τὴν ὁμοιότητα 

τῶν ἀντιστροφῶν, οὕτως μετὰ τοὺς ὑπάρχοντας συλλογισμοὺς τοὺς ἀναγκαίους συλ- 

5 λογισμοὺς παραδίδωσιν ὡς σχεδὸν ὁμοίους ὄντας. πρόσχειται δὲ τὸ σχεδὸν διὰ τὸν 

τέταρτον τρόπον τοῦ δευτέρου σχήματος καὶ τὸν πέμπτον τοῦ τρίτου: οὗτοι γὰρ οἱ 

δύο τρόποι ἐπὶ τοῦ ὑπάρχοντος δι᾿ ἀδυνάτου pe UE διὰ τὸ ἐχλιμπάνειν τὴν OU 

ἀντιστροφῆς ἀπόδειξιν, νῦν ἐπὶ τοῦ ἀναγχαίου οὐδὲ δι᾽ ἀδυνάτου δείχνυνται, ἵνα μὴ 

ἐμπέσωμεν εἰς τὰς ἘΝ ἃς οὔπω μεμαϑήχαμεν: τῷ γὰρ ᾿ἀνάγχη οὐ παντί" ἀντίχει- 

10 cat τὸ “ἐνδέχεται παντί". ἀλλὰ OU ἐχϑέσεως δείχνυνται μόνης. ἔστω γὰρ ὁ τέταρτος 

τρόπος τοῦ δευτέρου σχήματος: τὸ A τῷ μὲν B ἐξ ἀνάγχης παντί, τῷ δὲ Γ΄ ἐξ ἀνάγ- 

χῆς οὐ παντί" λέγω ὅτι τὸ B τῷ D ἐξ ἀνάγχης οὐ παντί. εἰ γὰρ μή, τὸ B τῷ D év- 

δέχεται παντί, τὸ δὲ τῷ B ἐξ ἀνάγκης παντί: χαὶ οὐχ ἴσμεν τί συνάγεται ἐκ τῆς 

μίξεως. οὐχ ἄρα προβαίνει ἐπὶ τῶν ἀναγχαίων ἐν τῷ τετάρτῳ τρόπῳ τοῦ δευτέρου 
rs T - ? , FN Σ ^ - ^ 

15 $ δι᾿ ἀδυνάτου ἀπόδειξις. ὁμοίως οὐδ᾽ iv τῷ πέμπτῳ τοῦ τρίτου. λέγω ὅτι δι᾿ éx- 
ϑέσεως δείκνυνται οὗτοι" ἐπεὶ γὰρ τὸ À τῷ D ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί, ἔστω τὸ Δ ὑπὸ 

H M M 
I, ᾧ οὐδενὶ τὸ Α ὑπάρχει" ἐπεὶ οὖν τὸ Α τῷ μὲν B ἐξ ἀνάγχης παντί, τῷ δὲ Δ da o 

ἐξ ἀνάγκης οὐδενί, διὰ τὸν δεύτερον ἄρα τρόπον τοῦ δευτέρου σχήματος τὸ B τῷ Δ 

ἐξ ἀνάγκης οὐδενί. τὸ δὲ Δ τι Tl ἐστίν: τὸ B ἄρα ἐξ ἀνάγχης οὐ παντὶ τῷ Γ΄" 
20 ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 

^, f. En 
«x 

B οὐ παντί r 

0€ τοῦ τρίτου σχήματος. «ai τὸ μὲν À ἐξ ἀνάγκης f. 225v 

& ἀνάγχης παντί: λέγω ὅτι τὸ À τῷ B ἐξ ἀνάγχης 
^ , , *, , ^ » ^ - t M ' 

ἐξ ἀνάγχης οὐ παντί, τὸ Α ἄρα τινὶ τῶν ὑπὸ τὸ T 
ἐξ ἀνάγχης οὐδενί, οἷον τὸ A: ἐπεὶ οὖν τὸ piv Α τῷ Δ ἐξ ἀνάγκης οὐδενί, τὸ δὲ DB 

I 

i 

25 τῷ Δ ἐξ ἀνάγχης παντί, διὰ τὸν δεύτερον ἄρα τρόπον τοῦ τρίτου σχήματος τὸ τῷ 

B ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί. A οὐ “παντί Β 

δῆς 
S ^N 
75 τ΄ 
PT «t £M 4 V 

ὥσπερ οὖν ἐπὶ ὑπάρχοντος χαὶ ἀναγχαίου ἡ δι᾿ ἀδυνάτου δεῖξις περιουσιαστιχὴ οὖσα 
ἐν δευτέρῳ χαὶ τρίτῳ σχήματι, πλὴν τοῦ τετάρτου τοῦ δευτέρου χαὶ τοῦ πέμπτου τοῦ 
τρίτου, ἀναγχαία γέγονεν ἐν τῷ τετάρτῳ τοῦ eu xai ἐν τῷ πέμπτῳ τοῦ τρίτου 

80. ἐπὶ ὑπάρχοντος, οὕτω χαὶ ἐπὶ ὑπάρχοντος ἡ δι᾿ ἐχϑέσεως πίστις περιουσιαστιχὴ οὖσα 
ἐν τῷ τετάρτῳ τοῦ δευτέρου χαὶ τῷ πέμπτῳ τοῦ τρίτου ἐπὶ τοῦ ἀναγχαίου ἀναγχαία 
γέγονεν ἐν τῷ τετάρτῳ τοῦ δεύτεροῦ xai τῷ πέμπτῳ τοῦ τρίτου. 

᾿Επεὶ δ᾽ ἕτερον. ἕτερον τὸ ὑπάρχον wal πνα τοῖον χαὶ ἐνδεχόμενον ὡς μέσον 
ἄχρων: τὸ γὰρ ὑπάρχον τοῦ μὲν ἀναγχαίου ἔχει τὸ ἀναγκαῖον εἶναι, Tj πάρεστιν, τοῦ 

9 brad uds P τῷ seripsi: τὸ P 10 δείκνυνται seripsi: δείκνυται P 16 δείχνυν- 
ται] ν alt. superscr. P! 18. 19 διὰ — οὐδενί iterat P 90 πίστις] tc in ras. ex ἧς corr. P 

7) exemplo sint quae p. IX. X proponam. 



PRAEFATIO IX 

^5 ^ , * M , T T ^T 
δ᾽ ἐνδεχομένου τὸ ἐνδεχόμενον εἶναι, ἡ δύναται pec 

τούτων δ᾽ ἑτέρων ὄντων ἕτ js xal oi συλλογισμοὶ c ὧν τῷ καὶ τὰ 
(f 

ὧν τριῶν τῷ καὶ τὰς προτάσει 

xal τὰ συμπεράσματα ποτὲ μὲν τοῦ ὑπάρχοντος εἶναι, ποτὲ δὲ τοῦ ἀναγχαίου, ποτὲ ὃ 

τοῦ ἐνδεχομένου. 
Ρ. 8042 Τό τε γὰρ στερητιχὸν ὡσαύτως ἀν τιστρέφει. ἀλλὰ καὶ τὸ χατη- 

^ 
πὶ τῶν τριῶν 

ex 

H 
qoptkóv, καὶ πλέον 7| τὸ στερητιχόν. τὸ piv γὰρ χατηγοριχὸν ὁμοίως ἐπ 

ἀντιστρέφει" τὸ δὲ EDD ἐπὶ ἀναγχαίου καὶ ὑπ παρ um μόνου ὁμοίως ἀντιστρέφει, 

ἄλλως δ᾽ ἐπὶ ἐνδεχομένου. ἢ ἀρχεῖ xal τὸ ἐπὶ ἀναγκαίου καὶ ὑπάρχοντος" πρώτην 
ς 

γὰρ παραδίδωσι τὴν μῖξιν τούτων. 
10 Ρ. 8048 Καὶ τὸ ἐν ὅλῳ εἶναι καὶ τὸ χατὰ παντός, δι 

rt. a ^P €. 
ὧν οείχνυνται Οἱ ἐν 

πρώτῳ σχήματι. 

p. 90313 Ἔν τῷ οἰκείῳ σχήματι. πρόσϑες el xol μὴ ἐν τῷ οἰχείῳ τρόπῳ" 
ob γὰρ ὁ μὲν ἐν τῷ τετάρτῳ τοῦ δευτέρου, ὁ δ᾽ ἐν τῷ πέμπτῳ τοῦ τρίτου" xal ἑχά- 

τεροι ἐν τῷ δευτέρῳ τρόπῳ τοῦ οἰχείου σχήματος. 

15 Τὸ ὑπάρχον ob τρόπος, εἰ πᾶσα πρότασις ἢ τοῦ | ὑπάρχειν 7| τοῦ ἐξ ἀνάγκης f. 226r 
& ὑπάρχειν ἢ τοῦ ἐνδέχεσθαι: ποῦ γὰρ αἱ ἄνευ τρόπου; jd εἰ ἐπὶ τοῦ ὑπάργοντος τὸν 

τέταρτον τρόπον τοῦ δευτέρου χαὶ τὸν πέμπτον τοῦ τρίτου ἀντίφασιν ἔλαβεν τοῦ ὑπάρ- 

yet παντὶ τὸ EN υὴ παντί, οὐ τὸ μὴ ὑπάρχειν παντί: xarà γὰρ τοὺς τρόπους 

αἱ ἀποφάσεις. τὸ IS τρόπος, εἰ μίγνυται τῷ ἀναγχαίῳ xal τῷ ἐνδεχομένῳ " τρό- 
20 πων γὰρ αἱ μίξεις: τὸ γὰρ κατὰ τὸ ἔστιν ΕΣ οὐ μίγνυται ἀναγκαίῳ καὶ ἐνδεχο- 

μένῳ, ἐπειδὴ χρὴ τὰ μιγνύμενα πρῶτον καϑ᾽ ἑαυτὰ εἶναι. 

ΠΕΡῚ TON ΕἸΔΩΝ IIANTON TOY ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ͂. 

Τρία εἴδη ἐστὶ τοῦ ἁπλοῦ συλλογισμοῦ" τὸ χατηγοριχόν, τὸ ὑποϑετιχόν, τὸ κατὰ 

πρόσληψιν. τοῦ δὲ χατηγοριχοῦ δύο ἐστὶν εἴδη ἁπλοῦν, σύνϑετον. καὶ τοῦ μὲν 

95 ἁπλοῦ τρία ἐστὶν εἴδη" πρῶτον σχῆμα, δεύτερον σχῆμα, τρίτον σχῆμα" τοῦ δὲ συν- 

ϑέτου τέσσαρα ἐστιν εἴδη: πρῶτον σχῆμα, δεύτερον σχῆμα, τρίτον, | τέταρτον f. 262r 
σχῆμα. ᾿Αριστοτέλης μὲν γὰρ τρία τὰ σχήματά φησιν πρὸς τοὺς ἁπλοῦς συλλογι- 

σμοὺς ἀποβλέπων τοὺς £x τριῶν ὅρων συγχειμένους. Γαληνὸς δ᾽ ἐν τῇ οἰχείᾳ ᾿Απο- 

δειχτιχῇ ὃ τὰ σχήματα λέγει πρὸς τοὺς συνϑέτους συλλογισμοὺς ἀποβλέπων τοὺς ix 

30 ὃ ὅρων συγχειμένους πολλοὺς τοιούτους εὑρὼν ἐν τοῖς Πλάτωνος διαλόγοις. καὶ ὥσπερ 

ἐν τοῖς ἁπλοῖς σχήμασι αἱ μέν εἰσι τῶν συζυγιῶν συλλογιστιχαὶ αἱ δὲ ἀσυλλόγιστοι, 

οὕτω χαὶ ἐν τοῖς συνϑέτοις σχήμασιν αἱ μέν εἰσι συλλογιστιχαὶ αἱ δ᾽ ἀσυλλόγιστοι. καὶ 

ὥσπερ πάλιν ἐν «τοῖς ἁπλοῖς ὡρισμέναι ἦσαν αἱ πᾶσαι συζυγίαι, συλλογιστικαί τε καὶ 

ἀσυλλόγιστοι (ἐξ γὰρ καὶ τριάκοντα τὸν ἀριϑμόν), οὕτω χαὶ τῶν συνθέτων σχημάτων" 

85 ἐννέα γάρ" τριῶν γὰρ ὄντων τῶν ἁπλῶν σχημάτων xal ἑκάστου ἢ πρὸς ἑαυτὸ ἢ πρὸς 

τὰ λοιπὰ δύο παραβαλλομένου τρὶς τρία, ἐννέα, γίνονται αἱ πᾶσαι συμπλοχαὶ τῶν συν- 

ϑέτων σχημάτων. καὶ τῶν ἐννέα τούτων ὃ μέν celat συλλογιστικαί, αἱ δὲ λοιπαὶ πέντε 

ἀσυλλόγιστοι: καὶ τῶν ἀσυλλογίστων δύο μὲν ὄντως ἀσυλλόγιστοι, τρεῖς δ᾽ αἱ λοιπαὶ 

ἀσυλλόγιστοι ὡς μὴ ἕτερον εἶδος εἰσάγουσαι" αἱ αὐταὶ γάρ εἰσι τρισὶ τῶν ἤδη συλλογιστι- 

40 χῶν, ὡς ὑπογέγραπται. 

Ὃ χατηγοριχὸς συλλογισμός 
. - € ? , f € Le , 
ἁπλοῦς, ὡς ᾿Αριστοτέλης σύνϑετος, ὡς [αληνός 

σχμα ABT 
σύνθετον σχῆμα 

45 Α πρὸς À A πρὸς B A πρὸς Γ B. πρὸς B B πρὸς A B πρὸς Γ I πρὸς ΓΓ πρὸς A 

Γ πρὸς Β 

. [4 * , A vox , ᾿ ^ - - , ^ 9? 

13. 14 immo ἑχάτερος 16. 17 (εἰ καὶ τὸ ὑπάρχον τρόπος :) ἣ ἐπὶ τοῦ --- τοῦ τρίτου {δι 

ἀδυνάτου δεικνὺς) ἀντίφασιν ἔλαβεν p. 38, 12—14 29 ὃ superscr. P 96 ἐνέα P 

98. 29 καὶ τῶν — ἀσυλλόγιστοι mrg. P 
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σύνϑετον σχῆμα 

συλλογιστιχόν 

A πρὸς A A πρὸς B. A πρὸς I B mpoc I 
Α Β D A 

5 ἀσυλλόγιστον 

B πρὸς B Γ᾽ πρὸς T B πρὸ A [' πρὸ ἡ [ πρὸς B 
οὐ γὰρ γίνεται συλλογισμὸς Β r A 

οὔτε ἐκ δύο ἀποφατιχῶν οἱ αὐτοί εἰσιν τοῖς συλλογιστιχοῖς, 

οὔτε ἐκ δύο μεριχῶν. ὡς ὑπογέραπται. 

10 A πρὸς Α, ὡς ἐν ᾿Αλχιβιάδῃ 

δίχαιον χαλόν ἀγαϑόν συμφέρον 

πᾶς πᾶς πᾶς 

^ 

| 4 πρὸς B, προταττομένου δὲ τοῦ πρώτου σχήματος, ἐν ᾿Αλχιβιάδῃ οὐδὲν δίκαιον f. 262v 
χαχόν. 

^ 
δίχαιον χαλόν ἀγαϑόν χαχόν 

, ; ᾿ B Q^» ἐ * t , , A5 , ς D 
γίνεται: πάντα τὰ ἀφροδίσια xa^ ἡδονὴν ὑπερβάλλουσαν γίνεται: οὐδεμία. ἧδον ! : ] l 

ὑπερβάλλουσα χατὰ σωφροσύνην γίνεται" οὐδεὶς ἄρα ἔρως ὀρϑὸς χατὰ ἀφροδίσια γίνε- 

ται. ἡμεῖς δὲ ποιήσομεν τὴν τρίτην πρότασιν, τὴν ἀποφατιχὴν λέγω, δευτέραν «xol τὴν 

( 20 δευτέραν τρίτην λέγων οὕτως" 

χατὰ σωφροσύνην γίνεται 

ἔρως ὀρῦός ἡδονὴ ὑπερβάλλουσα ἀφροδίσια 

οὐδείς 

A πρὸς D' προταττομένου τοῦ A* οὐ γὰρ ἔστιν τὸ Γ προτάττεσϑαι, ἵνα μὴ ἐν 

πρώτῳ σχήματι ἡ μείζων γένηται μεριχή. 

25 ἐπαινετόν ἀγαϑόν συμφέρον 

X) y 

B πρὸς I οὗ βούλει προταττομένου. οὐ πᾶν ζῷον ἄλογον. πᾶς ἄνθρωπος 

ζῷον: πᾶς ἄνθρωπος λογικόν: xol τὶ ζῷον λογικόν. τὶ ζῷον λογικόν" οὐδὲν ἄλογον 

λογικόν" οὐ πᾶν ἄρα ζῷον ἄλογον. ἢ ἔμπαλιν ἐχ τοῦ τέλους ἀρχομένων ἡμῶν. 

5 ἀσυλλογιστιχόν P 10 ἐν ᾿λλκιβιάδῃ] c. 10 p. 115D sq. 12 προτατατουμένου sic P 

15 προττατουμένου P itemque vs. 20 ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Πολιτ.1 e. 12 p. 402 E sq. 
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PRAEFATIO X1 

» 

ἄλογον 

ζῷον ^ λογικόν 

Τοῦ ὃ’ ὑποϑετιχοῦ συλλογισμοῦ δύο εἴδη" 7| γὰρ ἁπλοῦς ὁ λεγόμενος διὰ τριῶν 

xoi δι᾽ ὅλου ὑποϑετιχός: εἰ ἥλιος ὑπὲρ γῆν ἐστιν, ἡμέρα ἐστίν εἰ ἡμέρα ἐστίν, φῶς 

ἐστιν" εἰ ἄρα ἥλιος ὑπὲρ γῆν ἐστιν, φῶς ἐστιν" ἢ μιχτός. τοῦ δὲ μιχτοῦ πέντε εἰσὶν εἴδη" 

συνημμένος, παρασυνημμένος, διεζευγμένος, ὅμοιος διεζευγμένῳ, παραδιεζευγμένος" 

σιωπάσϑω γὰρ ὁ δι᾿ ἀδυνάτου ὡς ix δύο ὑποϑετικῶν καὶ ἑνὸς κατηγορικοῦ συγχεί- 

μενος ἀλλ᾽ οὐχ ἐξ ἑνὸς ὑποϑετιχοῦ xal ἑνὸς κατηγοριχοῦ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ. διττὸς ὁ 

συνημμένος: 7| γὰρ τῇ ϑέσει τοῦ ἡγουμένου εἰσφέρει τὸ ἑπόμενον: εἰ ἄνθρωπος, xai 

ζῷον" ἀλλὰ μὴν τὸ A* xol τὸ Β΄ ὃς xol λέγεται | πρῶτος ὑποϑετιχός- ἢ τῇ ἀναιρέσει f. 263r 

τοῦ ἑπομένου ἀναιρεῖ τὸ ἡγούμενον: εἰ ἄνϑρωπος, καὶ ζῷον" εἰ μὴ ζῷον, οὐδὲ ἄνϑρωπος" 

ὃς καὶ λέγεται δεύτερος ὑποϑετικὸς καὶ παρὰ τοῖς νεωτέροις σὺν ἀντιϑέσει ἀντιστροφή. 

τοιοῦτος δὲ καὶ ὁ λέγων" εἰ μὴ ζῷον, οὐδὲ ἄνθρωπος: καὶ εἰ ἄνθρωπος, καὶ ζῷον" 

ἀναιρεῖ γὰρ οὐ μόνον ἡ ἀπόφασις τὴν χατάφασιν, ἀλλὰ καὶ ἡ χατάφασις τὴν ἀπό- 

φασι. ΠΑΡΑΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ. παρασυνημμένος ἐστίν, ὅτε χαὶ ἣ ὑπόϑεσις xoi ἡ 
πρόσληψις ἀντιφατιχαὶ οὖσαι εἰς ἕν τελευτῶσιν" οἷον εἴτε ἀϑάνατος 1| ψυχὴ 7| ὕνητή, 

ἐπιμελητέον αὐτῆς: ἀλλὰ μὴν 7| ἀϑάνατός ἐστιν 7| ϑνητή᾽ πάντως ἄρα ἐπιμελητέον 

αὐτῆς. εἴτ᾽ ἄρτιοι οἱ ἀστέρες εἴτε περιττοί, ἀριϑμιητοί εἰσιν" ἀλλὰ μὴν ἢ ἄρτιοι 7, 

περιττοί" πάντως ἄρα ἀριϑμητοί εἰσιν. εἴτε εἰσὶν ποιναὶ ἐν “Αἰδου εἴτε μή, διχκαιοσύ- 

γης ἐπιμελητέον - ἀλλὰ μὴν 7| εἰσὶν ποιναὶ ἐν “Αἰδου 7| οὐχ εἰσίν: πάντως ἄρα δικαιο- 

σύνης ἐπιμελητέον. τοιοῦτος xoi ὁ ᾿Αριστοτέλους λόγος ὁ ἐν τῷ [Ιροτρεπτικῷ εἴτε 

φιλοσοφητέον εἴτε μὴ φιλοσοφητέον, φιλοσοφητέον: ἀλλὰ μὴν ἢ φιλοσοφητέον ἢ οὐ 

φιλοσοφητέον: πάντως ἄρα φιλοσοφητέον. τοιοῦτος καὶ ὁ Πλάτωνος ἐν τῷ [Ιρωτα- 

ἡόρᾳ λόγος" εἴτε ἀληϑεύει Πρωταγόρας εἴτε ψεύδεται, ψεύδεται: ἀλλὰ μὴν 7| ἀληϑεύει 

ἢ ψεύδεται: πάντως ἄρα ψεύδεται. τοιαύτη δὲ καὶ περιτροπὴ 1τσίου xal Κόρακχος" 

εἴτε νιχήσω εἴτε ἡττηϑῶ, λήψομαι" ἀλλὰ μὴν ἢ νικῶ ἢ ἡττῶμαι" πάντως ἄρα λήψο- 

μαι. εἴτε νικήσω εἴτε ἡττηϑῶ, οὐ δώσω: ἀλλὰ μὴν 7| νικῶ ἢ ἡττῶμαι: πάντως ἄρα 

ob δώσω. ἐφ᾽ οἷς ἀπορήσαντες οἱ δικασταὶ ἐπεφώνησαν τὸ ᾿χαχοῦ κόρακος καχὸν ᾧόν᾽. 

ΔΙΕΖΕΥΓΜΕΝΟΣ. ὁ διεζευγμένος πρόεισιν ἐπὶ τῶν ἀμέσων ἐναντίων - διὸ καὶ ἀνα- 
σχευαστιχοί εἰσιν wal χατασχευαστιχοί: ἤτοι ἡμέρα ἐστὶν 7| vot: ἀλλὰ μὴν ἡμέρα 

ἐστίν- νὺξ ἄρα οὐχ ἔστιν: ἢ ἀλλὰ μὴν ἡμέρα οὐκ ἔστιν: νύξ ἐστιν. ΟΜΟΙΟΣ AIE- 
ΖΕΥΓΜΕΝΩΙ. ὅμοιος τῷ διεζευγμένῳ, ὃς καὶ ἐξ ἀποφατιχῆς συμπλοχῆς λέγετα!, ἐκ 

διαστάσεως καὶ ἀποφατιχῆς συμπλοχῆς τῇ ϑέσει ἀναιρεῖ" οἷον οὐχὶ | καὶ ᾿Αϑήνησι f. 263* 

καὶ Μεγάροις ἐστίν: ἀλλὰ μὴν ᾿Αϑήνησιν: οὐ Μεγάροις ἄρα. ἔστιν δὲ καὶ ἐπὶ πλει- 

όνων, ὅτε xal χλῖμαξ λέγεται παρὰ τοῖς ῥήτορσιν, ὡς χαὶ ὁ [Παιανιεὺς πρὸς τῷ πέρατι 

τοῦ Περὶ στεφάνου “οὐχ slxov μέν". λέγεται δὲ χλῖμαξ, ἐπειδὴ ἀεὶ τὸ πέρας τοῦ πρώ- 

του ἀρχὴ τοῦ δευτέρου γίνετα.  IIAPAATIEZEYTMENOX. ὃ παραδιεζευγμέν 

τῶν μὴ ἀντιχειμένων: οἷον ἢ βαδίζει Σωχράτης ἣ διαλέγεται. 
Ταῦτα μὲν περὶ τῶν ὑποϑετιχῶν τῶν τε δι᾿ ὅλου καὶ τῶν μικτῶν ὡς ἐν μιχτοῖς 

[j ἁπλῶν - δίχην γὰρ τῶν κατηγορικῶν συλλογισμῶν χαὶ ἐν τοῖς ὑποϑετικοῖς μιχτοί εἰσιν, 

νεοτέροις P ll τοιοῦτος scripsi: τοσοῦτος P 15 ἐπιμελητέον prius scripsi: 

ἐπιμελήτε P 18 ἢ prius seripsi: εἰ P 19 ᾿Αριστοτέλης, ut videtur, pr. P 

ἐν τῷ [Ipozpezz.] Fr. VL 51. Rose? 31 et 32 ἀϑήνηισι P 33 παιωνιεὺς P 393. 94 

' πρὸς τῷ πέρατι τοῦ []ερὶ acevv.] itumo 8 179 (p. 288 Reisk.) 
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- M “πὶ - —— , T [4 ΞΡ - , M r, 9 , τε , F - 5! ' bi 

χαὶ ἁπλοῖ μιχτοί, (οἷοι oi εἰρημένοι, καὶ σύνϑετοι μιχτοί, οἷον εἰ ζῷον, 7| λογικὸν 7| 
ΜᾺ - r. * ^ - ' £3 FN , , t - ν NA CM ^ ^ »' 5 ἄλογον" τὸ μὲν γὰρ “εἰ ζῴον᾽ συνημμένου ὑποϑετιχοῦ ἐστιν, τὸ δὲ “ἢ λογικὸν ἢ ἄλογον 

διεζευγμένου ὑποϑετιχοῦ. ἔστιν γὰρ χαὶ τρίτον εἶδος συλλογισμοῦ μετὰ τὸ κατηγοριχὸν 

xal ὑποϑετιχὸν τὸ λεγόμενον παρὰ Θεοφράστῳ κατὰ πρόσληψιν, ὃ χατὰ τὰ τρία σχή- 

σι ματα πλέχεται οὕτως" 

A ΣΧΗ͂ΜΑ. ὃ κατὰ παντὸς ἀνθρώπου, «at^ ἐχείνου παντὸς οὐσία: ζῷον δὲ χατὰ 

παντὸς ἀνθρώπου" x«l οὐσία ἄρα χατὰ παντὸς ζῴου. οὐσία ζῷον ἄνθρωπος. 

B ΣΧΗΜΑ. ὃ κατὰ παντὸς ἀνθρώπου, τοῦτο κατὰ παντὸς ἵππου. 
ἄνϑρωπος ζῷον 

Tobis: 
ἄνϑρωπος ἵππος 

( ΣΧΗΜΑ.) χαϑ᾽ οὗ παντὸς ζῷον, χατὰ τούτου xol λογικόν. 

λογιχόν ζῷον 

WA 

ἄνθρωπος 

10 ἐν δὲ τοῖς τρισὶ σχήμασιν 6 μέσος πάντως val μόνος ἀόριστος. ἀλλ᾽ οὐχ εἰσὶν ὅλως 

συλλογισμοί, φασίν, οἱ κατὰ πρόσληψιν, ἐπειδὴ παραβαίνουσι τὰ ἴδια τῶν συλλογισμῶν" 

xai éx δύο γὰρ ἀποφατιχῶν συνάγουσι xal ἐχ δύο μεριχῶν xal ἐξ ὁμοιοσχημόνων 

ἐν δευτέρῳ σχήματι" xal τὰ ἄλλα πάντα ἴδια. ἀλλ᾽ ὅσον ἐπὶ τούτῳ οὐδ᾽ οἱ ὑποῦϑε- 

τιχοὶ συλλογισμοὶ ἔτι συλλογισμοί εἰσιν ὡς ἐχ δύο μερικῶν xoi ἀποφατιχῶν συνά- 

ἴον “ὦ φίλε Φαῖδρε, εἰ ἐγὼ Φαῖδρον ἀγνοῶ, καὶ ἐμαυτὸν ἀγνοῶ" * αἱ δύο γὰρ 

αὗται προτάσεις χαὶ μεριχαὶ καὶ ἀποφατιχαί. κοινὴ οὖν λύσις. 

Deseripserunt seholia Parisini 2004 in usum nostrum anno 1884 
E. Riehter (f. 88:—172», 242:—263») et P. Hirt (f. 1789:—241"), quorum 

exemplaria denuo contulit (de Boor. codex") deduetus est ex exemplari 
unciali seriptura exarato, quod eum aeeentibus aut nullis aut raris 
distinetum esset, librarius saepe erravit, saepe accentus et spiritus omisit. 
iota mutum plerumque aseripsit, rarius neglexit. v ἐφελχυστιχόν antiquo 
more, quem mutare non ausus sum, abunde posuit. o saepissime pro ὦ 

seripsit, saepius etiam » et εἰ eonfudit, velut p. 8,5 10,4 12,16 19,29 
20,11 23,16. 17 25,30 al. sigla et compendia praeter solita voeabulorum 

ἐστίν, εἰσίν, dp, δέ sim. usque ad f. 112 nulla adhibuit. eo mirabilius 

videtur, quod nonnunquam ὅτι et οὖν, quorum sigla 9 et o inter se similia 

sunt, eonfusa deprehendimus, velut p. 9,1.20 10,15 15,8 ef. etiam p. 6,14 
11,10. eodem spectare videtur τί antecedenti ov prave additum p. 2,8 
18,11 23,22 21,31 29,18.31 30,81. alia vetustissimi eodieis menda plu- 

rima facile tolluntur. 
Praeter hune codicem duo mihi innotuerunt scholia in Analytiea 

Priora nomine Ammonii praeposito continentes: Vatieanus Gr. 209 
recentior [Brandis Abhandl. d. Berl. Aead. 1831 p. 59 n. 54] et Parisinus 
Gr. 1846 saec. XIV. |H. Omont II 152]. de Vaticano, quem a me rogatus 

inspexit, H. Graeven haee mihi scripsit: 

1 οἷοι addidi 2 immo δὲ 9 7 σχῆμα addidi 13 ἀλλ᾽ ὃς ἐπι τούτων (sic) P 

15 ὦ φίλε χτλ.] Phaedr. c.2 p. 228A 
! ef. ad sequentia quae H. Diels de codice notavit vol. XVIII ὃ p. VII et C. 

Kalbfleisch vol. IV 5 p. XXIII n. 2. 



PRAEFATIO XIII 

f. 38" ine. ᾿Αριστοτέλους περὶ τῶν τριῶν τοῦ συλλογισμοῦ σχημάτων ἀνα- 
λυτικχῶν προτέρων πρῶτον cum eommentario Ioannis Philoponi eireumseripto 
(lo?9 τοῦ φιλοπόνου: Κατὰ τὸ ᾿Αττιχὸν ἔϑος τὸ χρὴ παρέλειψεν χτλ.). f. 47 
in margine primum Magenteni seholioun occurrit: (p. 24091) Ἐπειδὴ πᾶσα 
πρότασίς ἐστιν: — "Eme πᾶσα πρότασις ἢ ὑπάρχουσά ἐστιν ἢ ἀναγχαία 3, 

ἐνδεχομένη χτλ. edit. Venet. f. III" 43. eiusdem nomen f. 48" οἱ 61* scholiis 
marginalibus aseriptum est; interieeta scholia marginalia nomine carent. 
inde af. 67" Magenteni eommentarius item atque Philoponi Aristotelis 
verbis eireumseriptus est eommentatorum nominibus appositis. f. ΟἿ᾽ in 
margine hoe seholion invenitur iuxta Philoponi (Toà φιλοπόνου: p. 29"6 
Ot δὲ ἐν τῶ πρώτω σχήματι οἱ χατὰ μέρὸς ἐπιτελοῦνται μὲν xol OU ἑαυτῶν: 
Δείξας τοὺς ἐν τῶ δευτέρω σχήματι ἀναγομένους xv. edit. f. XXXI") οἱ Ma- 
genteni commentarium: 

Τοῦ ἀμμωνίου: — (p. 29519) ot δ᾽ ἐν τρίτω καϑόλου μὲν ὄντων τῶν ὅρων: — 

Τοὺς ἐν τῷ τρίτω σχήματι συλλογισμούς, ἐὰν οἱ ὅροι καϑόλου ὦσιν, ἤγουν πᾶς πᾶς ἢ οὐδεὶς 

πᾶς, ἀνάγεσϑαι φησὶν ἐπιτελουμένους εὐϑὺς εἰς τοὺς ἐν τῶ πρώτω σχήματι καϑόλου συλλογισμούς. 

ὅταν δὲ ἐν μέρει ληφϑῶσιν οἱ ὅροι, ἤγουν ὅταν τῶν προτάσεων ἣ μία μὲν χαϑόλου, ἡ δὲ ἄλλη 

μεριχὴ γένηται, ἐπιτελεῖσθαι διὰ τῶν ἐν τῶ πρώτω σχήματι μερικῶν συλλογισμῶν, οἱ xal 

αὐτοὶ ἀνάγονται εἰς τοὺς ἐκεῖ χαϑόλου, ὡς εἴρηται. πῶς δὲ οἱ χαϑόλου τὰς προτάσεις ἔχοντες 

συλλογισμοὶ τοῦ τρίτου ἀνάγονται εἰς τοὺς χκαϑόλου συλλογισμοὺς τοῦ πρώτου ; πάντως, φησὶν 

6 ἀφροδισιεὺς ἀλέξανδρος (p. 115,12 sq.), οὐ δι᾿ ἀντιστροφῆς, οὐδὲ διότι χαϑόλου ἀμφότεραι 

αἱ προτάσεις: ἑχατέρως γὰρ ἂν ἑχατέρα τῶν προτάσεων ἐξομοιουμένων τῶν ἐνταῦϑα συλλο- 

γισμῶν πρὸς ἐχείνους μεριχευϑήσεται: ἀλλὰ δηλονότι διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς. οἱ δὲ 
μεριχὴν ἔχοντες ἐν τῶ τρίτω τὴν ἑτέραν τῶν προτάσεων, οἱ μὲν διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπα- 

γωγῆς ἀνάγοιντο τελειούμενοι. ὁ μὲν πᾶς τίς χαὶ οὐδεὶς τίς εἰς τοὺς μεριχοὺς τοῦ πρώτου 

σχήματος προσεχῶς ἀναχϑήσονται. ὁ δὲ τίς πᾶς, ὅς ἐστιν ὁ τρίτος τρόπος, καὶ ὁ οὐ πᾶς 

πᾶς, ὅς ἐστιν ὁ πέμπτος τρόπος τοῦ τρίτου σχήματος, εὐθὺς χαὶ αὐτοὶ εἰς τοὺς καϑόλου τοῦ 

πρώτου σχήματος ἀναχϑήσονται. εἰ δέ τις διὰ τῆς ἀντιστροφῆς ἀνάγοι αὐτούς, τοὺς μὲν 

τρεῖς ἀναγάγοι ἂν εἰς τοὺς μερικοὺς τοῦ πρώτου, τὸν δὲ οὐ πᾶς πᾶς, ὅς ἐστιν ὁ πέμπτος, ὁμοίως 

εἰς τούτους ἀναγαγεῖν οὐ δυνήσεται, ἀλλ᾽ εἰς τὸν καταφατιχὸν χαϑόλου τοῦ πρώτου, καὶ διὰ 

τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς. μήποτε οὖν, φησὶν ὁ ἀλέξανδρος (p. 117,22 sq.), δεῖ προσυπα- 

χούειν τῶ ὅταν δὲ ἐν μέρει ληφϑῦσι τὸ ὅσοι αὐτῶν μὴ αὐτόϑεν δύνανται ἐπιτελεῖσθαι δι᾽ 

ἐκείνων τῶν συλλογισμῶν, (inc. f. 687) ἤτοι τῶν καϑόλου τοῦ πρώτου σχήματος, τῷ ἀνάγεσϑαι 

τούτους διὰ τῆς ἀντιστροφῆς, ἥτις χαὶ τιμιωτέρα ἐστὶν τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς; εἰς τοὺς 

ἐν τῶ πρώτω σχήματι μεριχούς: ἄντιχρυς γὰρ τοῦτο ἐνδεῖ, φησίν. οὗτοι δὲ διὰ τῆς ἀντι- 

στροφῆς ἀνάγεσθαι εἰς τοὺς μερικοὺς τοῦ πρώτου εἴρηνται, χαίτοι xal διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον 

ἀπαγωγῆς εἰς αὐτοὺς ἀνάγεσϑαι δυνάμενοι, ὅτι ἡ üU ἀντιστροφῆς τελείωσις τιμιωτέρα τῆς 

ἀδυνάτου ἀπαγωγῆς: — ἄλλως. Εἴποι δ᾽ ἄν τις xol ἄλλως ἐξηγούμενος εἰπεῖν τὸν ἀριστο- 
τέλην τὸ χαϑόλου μὲν ὄντων τῶν ὅρων ἀντὶ τοῦ τῶν προτάσεων καϑόλου xal ἀμφοτέρων 

συντρεχουσῶν ἐν τῇ τελειώσει τῇ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον δηλαδὴ ἀπαγωγῆς" οὐ γὰρ διὰ 

τῆς ἀντιστροφῆς " ἐχείνη γὰρ τὴν μίαν αὐτῶν ἐπὶ μέρους ποιεῖ. οἱ δὲ ἐν τῶ τρίτω σχήματι 

συλλογισμοὶ δι᾿ ἐχείνων ἐπιτελοῦνται τῶν τοῦ πρώτου σχήματος χαϑόλου συλλογισμῶν, ὡς 

ὁ πᾶς πᾶς χαὶ οὐδεὶς πᾶς χαὶ τίς πᾶς χαὶ ὁ οὐ πᾶς πᾶς" ἐν τούτοις γὰρ ἡ ἀντιχειμένη τῶ 

συμπεράσματι χαὶ ἡ ἐλάττων τῶν χειμένων, ἥτις καὶ προσλαμβάνεσϑαι μᾶλλον ἐπιτηδειοτέρα 

ἐστί, χαϑόλου εἰσίν. οὐσῶν δὲ τούτων χαϑόλου εἰς τοὺς ἐν τῶ πρώτω σχήματι xadóAou 

συλλογισμοὺς εὐθὺς ἡ ἀναγωγὴ γίνεται. ὅταν δ᾽ ἐν μέρει ληφϑῶσιν οἱ ὅροι ἐν τῶ γίνεσϑαι 

τὴν τελείωσιν διὰ τοῦ ἀδυνάτου, οἱ τοῦ αὐτοῦ σχήματος συλλογισμοί, ὡς ὁ πᾶς τίς καὶ ὁ 

οὐδεὶς τίς, τελειοῦνται διὰ τῶν μερικῶν τοῦ πρώτου σχήματος συλλογισμῶν: τῶ γὰρ ἀντιχει- 

μένω τοῦ συμπεράσματος χαϑόλου ὄντι T| ἐλάττων πρότασις μεριχὴ οὖσα προσλαμβανομένη 

μεριχὸν ποιεῖ τὸν συλλογισμιόν. 



XIV PRAEFATIO 

f. 68v scholia inscribuntur: "o9? ἀλεξανδρέως τοῦ φιλοπόνου ἐκ τῶν τοῦ dppuo- 
νίου συνουσιῶν εἰς τὸ πρῶτον τῶν προτέρων ἀναλυτικῶν ἀριστοτέλους τῶν εἰς τὰ T τὸ Gov: 

Πληρώσας τὸν περὶ τῶν τριῶν σχημάτων τῶν ὑπαρχουσῶν προτάσεων χτλ. edit. f. XX XIIr. 
f. (9r scholio marginali Themistii nomen praefixum est: Θεμιστίου: (p. 32229) 

Συμβαίνει δὲ πάσας: Ἀπορῶν ἐνταῦϑα ὁ ἐξ ἀφροδισιάδος ἐξηγητὴς φησίν χτλ. 
f. 86r Iterum seholion, quod Ammonii nomen prae se fert, deprehenditur: 

᾿Αμμωνίου: (p. 342312) Ast δὲ λαμβάνειν μὴ μόνον ἐν τῇ γενέσει có δυνατόν: "Ev τῇ 

γενέσει δυνατὸν φησὶ τὸ μὴ ὃν δυνάμενον δέ γενέσϑαι, οὗ τὸν ὁρισμὸν ἀποδεδώχαμεν (Alex. 

p. 182,28). ὅπερ οὐ μόνον φησὶ δεῖ λαμβάνειν λέγοντα ὅτι τῶ δυνατῶ δυνατὸν ἀκολουϑεῖ, 
L 

, T Η͂ - ' t ΄ ^ - » ' B » - " ' , 
οἷον τὸ (l τῶ) χαϑίσαι τὸν ἱστάμενον δυνατῶ ὄντι τὸ μὴ ὄρϑια φυλαχϑῆναι πάντα τὰ μέλη 

*, -— 9) * ^ *$ a v 3 ^ M A - 3 , - ' , - - » T Ἂν ^N 

αὐτοῦ δυνατὸν xal αὐτὸ ὄν. ἀλλὰ xal iv τῶ ἀληϑεύεσθαι: τῷ γὰρ ἀληϑεῖ δυνατῷ ὄντι [τὸ δὲ 
L-nA ΣΎ 2*3 Y e" v ^ , v ^5 4 A AC - *, , € ^ ' A 
Ψεῦδος ἀδύνατον] ἀληϑὲς ἕπεται ἤγουν δυνατόν. εἴη δ᾽ ἂν τὸ ἐν τῶ ἀληϑεύεσθαι δυνατὸν xal 

τὸ ἀναγκαῖον λεγόμενον, ἐπεὶ τὸ ἀναγχαῖον ἀεὶ ὁ λέγων εἶναι ἀληϑεύει. χαὶ τῶ οὕτως δυνατῶ 
^ [4 , , » 2 - v 351 X DA 3 M «Y c , A] - [4 

τὸ ἑπόμενον λέγοι ἂν ἀναγκαῖον ἔσεσϑαι, ἐὰν (l. xol ἀεὶ) ἀληϑὲς xal ὁμοίως [τὸ] τῶ ἡγουμένω 

δυνατόν (Alex. p. 183,9— 3). οἷον τὸ δυνατὸν (l. τῶ δυνατῷ) γενέσϑαι τὸν ἥλιον ἐν χριῶ δυνα- 

τὸν ἰσημερίαν γενέσϑαι. καὶ ἐν τῷ ὑπάρχειν: τῶ γὰρ δυνατῶ τῶ ὡς ὑπάρχοντι λαμβανομένω 

δυνατὸν πάλιν ὑπάρχον ἕπεται, οἷον τῶ ἵστασϑαί τινα νῦν τὸ ὄρϑια εἶναι νῦν πάντα τὰ 

μέλη αὐτοῦ. τὸ δὲ xal ὁσαχῶς ἄλλως λέγεται τὸ δυνατόν δύναται μὲν λέγεσϑαι . .. 

(62 μὴ γένοιτο, οὐδὲ δυνατὸν ἐλογίζετο (Alex. p. 183,29 — 184, 4). χαὶ τοῦ χατὰ φίλωνα 

o» m υνατοῦ, ὃ ἦν τὸ χατὰ ψιλὴν ἐπιτηδειότητα τοῦ ὑποχειμένου λεγόμενον, χἂν ὑπό τινος ἔξω- 

ϑεν ἀναγχαίου 7, χωλυόμενον. ὁ γὰρ φίλων τὸ ἄχυρον . . .. ὅτι μὴ χεχώλυται (Alex. 

p. 184,6—12). οὐχ ἔστι δὲ δυνατὸν τῶ ὑπό τινος | (inc. f. 86v) χωλύεσϑαι τὴν καῦσιν 

αὐτοῦ τὸ ὃν ἐν τῇ ἀτόμω χαυϑῆναι. δι᾽ ὃ ἐχείνω μὲν. . .. τὸ πάσχειν τὸ ἀπαϑές (15—11). 

εἴτε ἀχολουϑίαν εἰρῆσϑαι (Ὁ). εἰ γὰρ ἀδύνατον τὸ ἑπόμενον, ἀδύνατον (δὲ deletum) xoi τὸ ἡγού- 

μένον, χαϑ᾽ ὃν ἂν τρόπον τὸ ἀδύνατον ληφϑῆ, εἴτε γενέσθαι ἀδύνατον εἴτε ὑπάρχειν ἀδύνατον, 

εἴτε ἀδύνατον ἀληϑεύεσϑαι εἴτε ἀδύνατον ἐξ ἀνάγχης γενέσϑαι, εἴτε ὁσαχῶς ἄλλως εἴρηται τὸ 

δυνατόν, ἔμπαλιν dj ἀχολουϑία ἐπὶ τοῦ ἀδυνάτου ἔχει. τὸ μὲν γὰρ δυνατὸν... δεῖ καὶ τὸ 

ἡγούμενον ἀδύνατον εἶναι (Alex. p. 183,13—11). δύναται - δὲ λέγεσθαι τὸ ἀδύνατον προσ- 

ϑεῖναι τὸν ἀριστοτέλην ὑπὲρ τοῦ δεῖξαι ὅτι xaU 0 ἂν σημαινόμενον τοῦ δυνατοῦ τὸ ἡγούμενον 

δυνατὸν ληφϑῆ, χατὰ τοῦτο τὸ τῶ δυνάτω ἀντιχείμενον οὐχ οἷόν τε ἕπεσϑαι (21—24): — 

In sequentibus Ammonii nomen non reperitur, sed ἀλεξάνδρου ἀφρο- 
δισέως, τοῦ ψέλλου, νεοφύτου nomina inde a f. 104* saepius oecurrunt.") 

Parisinum 209 Analytiea Priora eum eadem seholiorum farragine 
eontinere et ex photogrammatis, quae mihi f. 65" et 68" praesto erant, et 
ex iis, quae V. Rose l. c. p. 208 adnotat, apparet. Ad Ammonii notitiam 
inde nihil eerte redundat; nam alterum scholion item atque illud 
Themistii quod fertur ex Alexandri commentario misere conflatum est; 
indidem prioris scholii maxima pars exeerpta est, id quod Ammonii mori 
non minus repugnare videtur quam enuntiatorum signifieationes apud 

- M $^ δ Magentenum usitatae: πᾶς πᾶς. οὐδεὶς πᾶς, πᾶς τίς, οὐδεὶς τίς. 

Ὁ f. 124v ine. ἐξήγησις Ἴω 5) γραμματιχοῦ ἀλεξανδρέως τοῦ φιλοπόνου εἰς τὸ περὶ ἀνα- 

λύσεως συλλογισμῶν τρίτον τμῆμα; raro Magenteni, Pselli, Neophyti nomina enitent. 

f. 183r inc. ᾿Ιωάννου dA. τοῦ φιλοπ. σχολιχαὶ ἀποσημειώσεις ἐκ τῶν συνουσιῶν ἀμμιωνίου τοῦ 

ἑρμείου μετά τινων ἰδίων ἐπιστάσεων εἰς τὸ πρῶτον τῶν bct. ἀναλ. ἀριστ., quibus nonnulla 

Magenteni et Procli scholia adiecta sunt. 

Berolini 

Nonis Januariis MDCCCIC. M. WALLIES. 
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XXOAIA EIS TO ἃ ΤῸΝ IIPOTEPON ANAAYTIKON ἈΠῸ f. 88r 

QOQNHX AMMQ9NIOY 

ὋὉ φιλόσοφος ὅτε περὶ φωνῶν διαλέγεται, οὐ περὶ τῶν ἀσήμων δια- 
λέγεται, ἀλλὰ περὶ τῶν σημαντιχῶν. σχοπὸς γάρ ἐστιν rune ἢ τῶν 

5 πραγμάτων ἐξέτασις πρὸς δὲ τοῦτο οὐδὲν αὐτῷ συντελοῦσιν αἱ ἄσημοι 

φωναὶ ἀλλ ai σημαντιχαὶ τῶν πραγμάτων. τί γὰρ αὖτι a c NS ce e » Qo τὶ {ἢ 
ie] 

e ec 

τοῦ βλίτυρι x«i τοῦ σχινδαψὸς xal τῶν τοιούτων διαλαβεῖν; περὶ φωνῶν 
οὖν διέλαβεν ἐν ταῖς Κατηγορίαις, οὐχ ἀσήμων ἀλλὰ περὶ φωνῶν σημαν- 

τικῶν τῶν πραγμάτων διὰ μέσων τῶν νοημάτων. χαὶ χαλῶς Θεόδωρος 

10 λέγει δύνασϑαι διττὸν εἶναι τὸν σχοπὸν τῶν Κατηγοριῶν, xoi περὶ φωνῶν 10 

χαὶ περὶ πραγμάτων. ἢ μὲν γὰρ πρόχειται αὐτῷ διδάξαι ἣμᾶς περ ea 
ἁπλῶν φωνῶν χαὶ ἀρχή ἐστιν πάσης τῆς λογιχῆς πραγματείας, ES φωνῶν 

ἐροῦμεν τὸν Gxomóv* ἡ δὲ οὐ περὶ ἁπλῶν φωνῶν πρόχειται αὐτῷ λέγειν 
- -᾿ , ΄ , 

ἀλλὰ περὶ σημαντιχῶν τῶν πραγμάτων xal ἀρχή ἐστιν πάσης φιλοσοφίας 15 

15 τὸ“ βιβλίον. περὶ πραγμάτων ip οὔμεν τὸν σχοπόν. εἰ δὲ περὶ φωνῶν xoi 
πραγμάτων, πρόδηλον ὅτι χαὶ 2 τῶν μέσων τούτων, τῶν νοημάτων. 
ὥστε ἐν μὲν ταῖς Κατηγορίαις διέλαβεν περὶ ἁπλῶν φωνῶν σημαντιχῶν 

τῶν πραγμάτων διὰ μέσων τῶν νοημάτων. ἐν δὲ τῷ [Περὶ ἑρμηνείας dxo- 
2 

λούϑως μετὰ τὰς ἁπλᾶς φωνὰς διέλαβεν πρῶτον περὶ ὀνόματος xol p 90 

20 ματος, xal τούτων οὐκ ἀσήμων ἀλλὰ σημαντιχῶν: ἀχόλουϑον γὰρ Tv 

μετὰ τὰς ἁπλᾶς φωνὰς διαλαβεῖν περὶ PURSE xat ρήματος T δὲ χατὰ 

δευτέραν ϑέσιν τεϑεῖσϑαι λέγεται. gay γὰρ ἔϑεντο τοῖς πράγμασιν 

χατὰ πρώτην ϑέσιν τὰς ἁπλᾶς φωνάς: εἶτα τούτων τῶν ἁπλῶν φωνῶν 90 

χατὰ δευτέραν ϑέσιν ἔϑεντο τὰς μὲν ὀνοματιχὰς τὰς δὲ ῥηματιχάς. ἀχο- 
i" , K d ' i ^ - 2 - 7 , - 

25 λούϑως οὖν μετὰ τὸ διαλαβεῖν ἐν ταῖς Κατηγορίαις d ἁπλῶν φωνῶν Hu 

διέλαβεν à» τῷ [Περὶ ἑρμηνείας πρῶτον | μὲν περὶ ὀνόματος xal ῥήματος, f. 88v 

D i ς ξ 

» hi ' , eo , 

ἔπειτα δὲ ἀχολούϑως μετὰ τὸ ὄνομα x«l τὸ ῥῆμα περὶ λόγου. ὅς ἐστιν 
n ΄ , , 5 - 

ἐξ ὀνόματος xal ῥήματος, χαὶ περὶ λόγου οὐ παντὸς ἀλλὰ τοῦ ἀποφαντι- 

2 AMMONIOY P 9 ϑεόδορος P 16 νοημάτων] o in ras. P! 
2] δὲ in ras. P!: fortasse à 

Comment. Arist. IV 6. Ammon. in Anal. Prior. 1 



AMMONII IN ANALYT. PRIOR. I. PROOEMIUM n2 

Ἔκ UE NN ES. M , - - , 2 Avw33 
Q0 O&£ αἀποφαντιχος λόγος τὴς νὺν θεωρίας ξεστιν" 

δὲ οὐ πᾶς, ἀλλ ἐν ᾧ τὸ ἀληϑεύειν T, ψεύδεσϑαι ὑπάρχει". 5 
παντὸς λόγου ἐχεῖ διαλαμβάνει, οὔτε περὶ τοῦ εὐχτιχοῦ οὔτε 

- M - , 

χοῦ. χαὶ σαφῶς λέγει" 

περὶ τοῦ προσταχτικοῦ οὔτε ἄλλου τινὸς ἤτοι τῶν πέντε χατὰ τοὺς llepe 

ὃ πατητιχοὺς T, τῶν δέχα χατὰ τοὺς Στωιχοὺς πλὴν τοῦ ἀποφαντιχοῦ. ἀχό- 

λουϑον δέ ἐστιν μετὰ τὸ διαλαβεῖν περὶ ἑνὸς λόγου διαλαβεῖν xoi περὶ 

δύο λόγων xol τριῶν xal ἁπλῶς συλλογῆς λόγων. ἣ δὲ τῶν λόγων συλλογὴ 10 

συλλογισμός ἐστιν: ἀχολούϑως οὖν μετὰ τὸ εἰπεῖν περὶ λόγου ἐρεῖ περὶ 

συλλογισμοῦ. χαὶ εἰ μὲν μὴ διάφορα ἣν τὰ εἴδη τῶν συλλογισμῶν ἀλλὰ 

10 πάντων ἕν ἦν εἶδος, ἤρχεσεν ἂν μία πραγματεία. νῦν δὲ διάφορά ἐστιν 
AY X A δ -L 3 NE , ἊΝ ^ , c S9 - 

εἴδη συλλογισμῶν " υὲν γάρ εἰσιν ἀποδειχτιχοί, ot OE διαλεχτιχοί, οἱ δὲ 15 ot 

σοφιστιχοί. χαὶ ἀποδειχτιχοὶ μέν εἰσιν οἱ ἐπιστημονιχοί, οἷς oi ἐπιστή- 
“εξ unysc χέχρηνται πρὸς τὰς ἀποδείξεις, ἀληϑέστατοι ὄντες xai δι᾿ ἀληϑεστά- 

των ὁδεύοντες: διαλεχτιχοὶ δέ εἰσιν οἱ ποτὲ μὲν ἀληϑεῖς ποτὲ ὃξ τος 

15 δι᾿ ἐνδόξων ὁδεύοντες, οἷς χέχρηνται πρὸς jpvmoen- σοφιστιχοὶ δέ εἰσιν 

οἵ ψευδεῖς, δι’ ὧν οἵ σοφισταὶ ἀπατῶσιν. xal περὶ μὲν τῶν ἀποδειχτιχῶν 90 

διαλαμβάνει ἐν τοῖς ᾿“Υ̓στέροις ἀναλυτιχοῖς, περὶ δὲ τῶν διαλεχτιχῶν ἐν 
τοῖς Τόποις, περὶ δὲ τῶν σοφιστιχῶν ἐν τοῖς Σοφιστιχοῖς ἐλέγχοις. ἔστιν 
ji χαὶ ἄλλο εἶδος συλλογισμῶν τὸ χαλούμενον πειραστιχόν, ᾧ αὐτὸς μὲν 

20 οὐ χέχρηται, ὁ δὲ ΠΙλάτων χέχρηται xoi αὐτῷ. φασὶν δὲ τὸν πειραστι- 25 
xhw περιέχεσϑαι ἐν τῷ σοφιστιχῷ: τῇ γὰρ προαιρέσει μόνῃ διαφέρειν τὸν 

αὐτὸν ὄντα. ὃ μὲν γὰρ σοφιστιχὸς μοχϑηρὰν ἔχει προαίρεσιν, ὁ δὲ πειρα- 

στιχὸς βελτίστην: 6 γὰρ χεχρημένος αὐτῷ πειρᾶται τοῦ προσδιαλεγομένου, 
οὐχ ὡς ὃ σοφιστιχὸς [ ἵνα cmd qj, ἀλλ ἵνα διδάξῃ μὴ ἀπατᾶσϑαι, f. 89 

25 xal τούτου πεῖραν λαμβάνει, εἴτε δύναται ἀπατᾶσϑαι εἴτε μή, ἵνα διδάξῃ 

αὐτὸν ut, ἀπατᾶσϑα', ὡς 6 Εὐχλείδης διδάσχει ἡμᾶς διὰ τῶν φευδαρίων 

ux ἀπατᾶσϑαι ἐν τοῖς θεωρήμασιν. οὕτως μὲν οὖν τοῖς διαφόροις εἴδεσι 5 

τῶν συλλογισμῶν συνδιεῖλεν τὰς πραγματείας ὃ ᾿Αριστοτέλης, ὧν ἣ δια- 
φορὰ ὡς τύπῳ εἰπεῖν εἴρηται. λάβοις δ᾽ ἂν ἀχριβῶς τὰς διαφορὰς αὐτῶν, 

30 εἰ λαβὼν τὰ τρία ταῦτα, τὸ γιγνῶσχον, τὸ γιγνωσχόμενον, τὴν μεταξὺ 

τούτων γνῶσιν, ἀπὸ ἑχάστου δείξειας τὴν τῶν συλλογισμῶν διαφοράν. οἷον 
τὸ γιγνῶσχον ἐνταῦϑα τὰ πράγματα διὰ τῶν συλλογισμῶν T7, ψυχή ἐστιν 10 

τριδύναμος οὖσα: ἔχει γὰρ τὸ διανοητιχόν, τὸ δοξαστιχόν, τὸ φανταστιχόν. 
χαὶ τῷ μὲν διανοητιχῷ ἐπιστημονικῶς xal ἀπταίστως πάντα μετ᾽ αἰτίας 

γἸηνώσχει: τῷ δὲ δοξαστιχῷ τινὰ μὲν ὀρϑῶς τινὰ δὲ οὐχ ὀρϑῶς: ἣ γὰρ e» σι 

^R Y. * “Ὁ ^ ΄ Da Men 

δόξα οὐχ ἔχουσα τὸ σταϑερὸν τῆς διανοίας ἀλλὰ xal πλησιάζουσα τῇ 15 

φαντασίᾳ ποτὲ xal πταίει" dj δὲ φαντασία περὶ τὰ φαινόμενα ἔχει xal 

λέγει] De interpret. c. 4 p 1726.2 ὃ ἐφεχτιχοῦ Waitz Organ. 1 43 (ἐβχτιχκοῦ in P 

seriptum esse arbitratus) 5 στοϊχούς P 1 λόγον (post δύο) P 8 post οὖν 

superscr. τί P! ef. p. 23,22 9. εἰ 1η τᾶ8. P) ἢ ὍΤΙ: ex v P! διάφορα 

scripsi: ἀδιάφορα P 19 ᾧ scripsi: ὃ P 21 περιέρχεσϑαι P 22 σοφιστικὼς 
(sie) P 25 προδιαλεγομένου P 24 οὐχ ὡς ὃ scripsi: οὐχ᾽ ὦ corr. ex οὐχ o P 

2 γιγνῶσχον scripsi: γηνώσχειν P 
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πταίει. χατὰ τὰς διαφορὰς τούτων τῶν Ἰνωστιχῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς 

λάμβανε τὰς διαφορὰς τῶν συλλογισμῶν. οἱ μὲν γὰρ ἀποδειχτιχοὶ ἐπιστη- 
τιν 

uovtxot εἰσιν OU ἀληϑῶν ἀποδείξεων ἐπιστημονιχῶς δὸεύοντες" οἷον ϑέλω 30 

ἀποδεῖξαι ὅτι ἢ Ψυχὴ ἀϑάνατός ἐστιν, χαὶ λέγω: dj Ψυχὴ αὐτοχίνητό ἰσύξος jS 9X] BEER S í j voyn "oco Ui 
iguy* πᾶν αὐτοχίνητον ἀειχίνητον: πᾶν dst ἘΠ ἀϑάνατον: ἢ ψυχὴ ἄρα 

PER ot δὲ διαλεχτιχοὶ δοξαστιχοί εἰσιν δι᾿ ἐνδόξων ὁδεύοντες: οἷον 

δεῖνα ὠχρά ἐστιν’ πᾶσα ὠχρὰ τέτοχεν: ἣ δεῖνα ἄρα τέτοχεν. τοῦτο i i 
LÀ. ὃές BAN ps δὰ, * 2425 δια Τὶ Ἂν ij 3 -- m PT εἰχός ἐστιν d ἀεους He τοῖς ψευδές: εἰχὸς uiv γὰρ αὐτὴν τετοχυῖαν 25 

ὠχρὰν εἶναι, εἰχὸς ὃς χαὶ UT τετοχυῖαν τὰ ἄλλης τινὸς αἰτίας. χαὶ ἐπὶ 

τούτου" 6 δεῖνα χαλλωπιστής iot πᾶς χαλλωπιστὴς μοιχός" 6 δεῖνα ἄρα 
uotyóc* εἰχὸς γὰρ τινὰ xal χαλλωπιζόμενον μὴ εἶναι uotyóv. ot δὲ σοφι- 

στιχοὶ φαντα σιώδεις εἰσὶν μηδὲ τὸ φαινόμενον ἔχοντες" οἷον ὃ ὁρᾷ τις, f. 89" 
- eo Y €- LE [d - v LEES £ ve , eu 

τοῦτο ὁρᾷ" τὸν τοῖχον δρᾷ ctc* ὁ τοῖχος ἄρα ὁρᾷ. ὃ ἕτερόφϑαλμος δρᾷ" 
- e —- 9 M] v Ld [4 » , M 4 e 

πᾶς δρῶν ὀφϑαλμοὺς ἔχει: ὃ ἑἕτερύφϑαλμος ἄρα ὀφθαλμοὺς ἔχει. αὕτη 

υὲν οὖν ἢ διαφορὰ αὐτῶν ἔστω εἰλημμένη ἀπὸ τοῦ γιγνώσχοντος- εἴλης- 
πται γὰρ ἀπὸ τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων, ἥτις ἐνταῦϑα διὰ συλλογισμῶν 5 
TS , c ' P x 5 ἘΝ A DM € Ξ ^ NEA z EA nds. 

Ἰἡνώσχει τὰ πράγματα. οὐ παρείληπται OE T, νοερὰ δύναμις τῆς ψυχῆς, 
ἐπειδὴ ἐχείνη οὐ διὰ συλλογισμῶν ἀλλ᾽ ἁπλαῖς ἐπιβολαῖς γινώσχει ἃ γινώ- 

^ - ΄ ^ » 5» t 

σχει. ἀπὸ δὲ τοῦ γινωσχομένου εἰλήφϑω: T7, ὄντα ἐστὶν xai ἀεὶ ὡσαύτως 
ἔχοντα, ὡς τὰ νοητά, τὰ οὐράνια, Tj μὴ ὄντα ἐστίν, ὡς ὃ τρ γέλαφος xai 10 

ὃ SUUS xai τὸ βλίτυρι xoi ὅσα τοιαῦτα, Tj πῇ μὲν ὄντα πῇ δὲ οὐχ 
ὄντα, ὡς τὰ ἐν γενέσει χαὶ pepe 6 μὲν οὖν ἀποδειχτιχὸς συλλογισμὸς 

[- ^ 

τῆν τὰ ὄντα χαὶ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχοντά ἐστιν. ὁ δὲ σοφιστιχὸς περὶ τὰ μὴ 

ὄντα, ὡς xai ὃ ϑεῖός Πλάτων λέγει ἐν τῷ Σοφιστῇ ὅτι περὶ τὸ μὴ ὃν 

ἔχει: ὃ δὲ διαλεχτικὸς ἔχει περὶ τὰ ποτὲ μὲν ὄντα ποτὲ δὲ ud ὄντα. 1 
λάμβανε δὲ χαὶ ἀπὸ τῆς γνώσεως" πᾶσα γνῶσις ἡ ἀεὶ ἀληϑής ἐστιν T, ἀεὶ 

ψευδὴς T| ποτὲ μὲν ἀληϑὴς ποτὲ ὃὲ ψευδής ὁ ἀποδειχτιχὸς συλλογισμὸς ἀξ 
ἀληϑής ἐστιν, O gustus ἀεὶ ψευδής, ὁ διαλεχτιχὸς ποτὲ ἀληϑὴς ποτ 

ψευδής. ἔχομεν οὖν τὴν διαφορὰν αὐτῶν ἀπὸ τοῦ γινώσχοντος, ἀπὸ τοῦ 90 

γινωσχομένου, ἀπὸ τῆς Ἰνώσεως. λέγει OE xai ἄλλως ἀπὸ τῶν πραγμά- 

των πᾶντα τὰ πράγματα T, αὐτόϑεν αἱρετά ἐστιν χαὶ ἀγαϑά, T, αὐτόϑεν 

χαχὰ χαὶ φευχτά, T, ἀναγχαῖα" ὃ ἀποδειχτιχὸς αἵρετός ἐστιν: ὃ σοφιστιχὸς 
φευχτός: διὸ xol διδασχόμεϑα αὐτόν, ἵνα φύγωμεν αὐτόν: τὰ μὲν γὰρ 
ἀγαϑὰ μανθάνομεν, ἵνα χεχρήμεϑα αὐτοῖς, τὰ OE χαχά, ἵνα φύγωμεν, ὡς 25 

ὃ ἰατρὸς τὰ νοσώδη: ὃ δὲ διαλεχτικὸς ἀναγχαῖος - γυμναζόμεϑα γὰρ ἐν 
M S rs M 3,43 234 m ^ mr € ; A , ^ , 5 T 

αὐτοῖς xai ἀπ᾽ αὐτῶν διαβιβαζόμεϑα ἐπὶ τὸν ἀποδειχτιχόν. ἐπειδὴ οὖν, 
14 ^ ^ - - RA p ὡς εἴρηται, περὶ μὲν ἀποδειχτιχοῦ συλλογισμοῦ λέγει | ἐν τοῖς δύο τοῖς f. 90: 

“Υστέροις ἀναλυτιχοῖς. περὶ δὲ διαλεχτιχοῦ ἐν τοῖς Tómot, περὶ δὲ τοῦ 
᾽ 3 

m - Ὁ " , , Ἁ ^ a - « , ων Ἁ 

σοφιστιχοῦ ἐν τοῖς Σοφιστιχοῖς ἐλέγχοις, τὰ δύο τὰ [Ιρῶτα ἀναλυτιχὰ 

9 δὲ add. P? 14 óg89aApobs prius] οὺς in ras. P' 15 γιγνώσχοτος (sic) P 

24 ἐν τῷ Σοφιστῇ] c. 99 p. 254A sqq. 29 γινόσχοντος P 30 fort. λέγω 

ut p. 7,6, at cf. p. 4,27 13,1 94 χεχρήμεϑα] cf. p. 9,6. 10,5 91 δύο scripsi οἵ, 

vS. 99: δευτέροις P 
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— , , —- , 5 ^ ? , - , [sd ποῦ γοροῦ τάξομεν eras pne λέγειν αὐτὸν ἐν αὐτοῖς; λέγομεν ὅτι ἐν 

τούτοις περὶ ἁπλῶς συλλογισμοῦ λέγει. ἄλλο γάρ ἐστιν ἁπλῶς εἰπεῖν περὶ 

ζῴου. τοῦ γεν, χαὶ ἄλλο περὶ τοῦδε τοῦ ζῴου, τοῦ εἴδους: ὥσπερ 
A e [a - ' - Li o 5 , », M » , , 

γὰρ ὃ ἁπλῶς εἰδὼς περὶ τοῦ ζῴου, ὅτι οὐσία ἐστὶν ἔμψυχος αἰσϑητιχκή, 

οἶδεν τὰ χοινῶς ὑπάρχοντα πᾶσιν τοῖς ζῴοις, οὕτως ἐνταῦϑα λέγει περὶ 
ε - 4 - eden , X ty ΄ 2 - M 
ἁπλῶς συλλογισμοῦ τοῦ ὡς γένους, xai ὅσα λέγει ἐνταῦϑα, παντὶ συλλο- 

ῦ 

γισμῷ ὑπάρχει, xat τῷ ἀποδειχτικῷ χαὶ τῷ διαλεχτιχῷ xal τῷ σοφιστιχῷ. 10 
e ᾿Αλλὰ διὰ τί μὴ ἕν βιβλίον ἔγραψεν περὶ τοῦ ἁπλῶς συλλογισμοῦ; λέγομεν 

ὅτι ἐν παντὶ SuSE τὸ μέν τί ἐστιν ἀνάλογον ὕλῃ τὸ δὲ εἴδει. ὕλῃ 

μὲν οὖν ἀναλογεῖ τὰ i ἢ αὐτὰ δι’ ὧν 6 συλλογισμὸς πλέχεται, εἴδει 

m 

! 

ὃὲ τὰ σχήματα" ot μὲν γὰρ τειν σχήματί εἰσιν. ot δὲ ἐν δευτέρῳ, 
1 δὲ ἐν τρίτῳ. οἷον ϑέλω iiri ὅτι ἄνϑρωπος χεχώρισται τοῦ ἵππου. 

΄ - » ^ $5 4 ' c 20A » » 

éqo* πᾶς ἄνϑρωπος λογιχόν: οὐδὲν λογιχὸν ἵππος: οὐδεὶς ἄρα ἄνϑρω- 

πος ἵππος. ἐν τούτῳ τῷ συλλογισμῷ ὕλῃ μὲν ἀναλογεῖ τὸ ἄνϑρωπος xni 
N 3 ' P^ CAR Ve SA M , CUN L4 ? ὃ λογιχὸν χαὶ τὸ ἵππος, εἴδει δὲ τὸ σχῆμα ἐν πρώτῳ γὰρ σχήματί 

( ἐστιν οὕτως: πᾶς ἀνϑρωπος λογιχός " οὐδεὶς 
q Q9» εὶ 

a c1 ιν. ἐν δευτέρῳ ὃὲ σχήματ 
, P SESS Y e 2 x x d - , 

ἵππος λογιχός: οὐδεὶς ἄρα ἄνθρωπος ἵππος. ἐν μὲν οὖν τῷ πρώτῳ 
“- Y 2 pi τῶν ἀναλογούντων τῷ εἴδει, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ἢ βιβλίῳ διαλαμβάνει π 

NN x v) Ur “δεῖς - ΄ φΖ 2 CEN ΄ 

περὶ τῶν Pei Ph M id A ἀπὸ τοῦ ἡπλειονθα ὃέ ἐστιν ἢ διαίρεσις 

ἀὐελεγραυ τῶν τῇ ὕλῃ uos ide χαὶ ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ τῶν ἀναλογούν- 

ἐστιν ἣ διαίρεσις" μᾶλλον γὰρ περὶ 
- »ν» $442 5 ^ - ,F , 

των τῷ εἴδει, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ πλείονός 
- »^ 5 , ^ , ^] M , ^ 2) “Ὁ ^ , 

τῶν τῷ εἴδει ἀναλογούντων διαλαμβάνει ἐν τῷ πρώτῳ T, ἐν τῷ δευτέρῳ, 
' à] *, , * , - ^ 7 “ἊΝ ^ , * M 3 ,F 

χαὶ τὸ ἀνάπαλιν ἐν τῷ δευτέρῳ μᾶλλον διαλαμβάνει περὶ τῶν ἀναλογούν- 
SY — , , ^ nm rF p 7X -Ὁ 

τῶν M κεν Te E ἐν τῷ πρώτῳ. ξΞπειοὴ 00V τιμιώτερον ἐστιν τὸ ξιόοῆς της 

- » 

περὶ τῆς ὕλης. πρὸς OE τούτοις καὶ τοῦτο λέγει, ὅτι τὰ ἐν τῷ πρώτῳ 

γόμενα οἰχεῖά ἐστιν τῇ ἀποδειχτιχῇ npn τὰ δ᾽ ἐν τῷ δευτέρῳ 

4 WDR εἰχύτως οὖν τὸ μὲν πρῶτόν ἐστιν, τὸ δὲ δεύτερον: xal 

γὰρ πρώτη ἐστὶν ἢ περὶ τοῦ ἀποδειχτιχοῦ συλλογισμοῦ πραγματεία, 

δευτέρα δὲ ἢ περὶ τοῦ διαλεχτιχοῦ. ὅτι δὲ ἐν τοῖς δύο τούτοις ἁπλῶς 

περὶ συλλογισμοῦ πρόχειται αὐτῷ εἰπεῖν, χαὶ αὐτὸς πολύς ἐστιν βαρτώρῶν 

τὰ χοινῶς ὑπάρχοντα παντὶ συλλογισμῷ πολλαχοῦ γὰρ xal ἐν τοῖς 
“Ὑστέ - 2 - ES Y - 'qT/ p ΄ Ce » LENS , m 

στέεροις ἀναλυτιχοῖς γὰν εν τοῖς Τ όποις λέγει ως ξειρηται Tiu. tv εν τοις 

περὶ συλλογισμοῦ τὰ δύο ταῦτα βιβλία λέγων. 
» E x * - y. [ed ^ AVE m δ 

ἔχομεν οὖν τὸν σχοπὸν τοῦ βιβλίου, ὅτι περὶ RUAADNIIGD ἁπλῶς, τὴν 

τάξιν, ὅτι εἰκότως μετὰ τὸ Περὶ SPI e τέταχται, ἐν ᾧ περὶ ἑνὸς λόγου 

εἶπεν, περὶ συλλογῆς XE xai ὅτι δεῖ πρότερον μαϑεῖν τὰ χοινῶς ὑπάρχοντα 
NND 

πᾶσιν τοῖς συλλογισμοῖς, εἶτα τὰ ἰδίως τῷδε χαὶ τῷδε ὑπάρχοντα, τὸ χρήσι- 

1 ποῦ scripsi cf. p. 11,26: ποίου P 2 λέγει scripsi: λόγου P 10 

οὗτος ἢ 20 οὐ addidi 2 immo περὶ τοῦ (ὡς) 99 πολλαχοῦ] velut 

Anal. Post. I 3 p. 73214, 11 p. 772334, sed in Top. nusquam cf. VIII 11 p. 162211, 
p- 

εἶπ 
ει 

15 

20 

25 

πρώτῳ διαλαμβάνει περὶ τοῦ ὡς εἴδους, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ f. 90v 

5 

an 

13 

162»39 98 εἶπεν, {τὸ βιβλίον ἐν ᾧ clmev) conicio 99 εἶτα, quod post 38 

ev habet P, hue transposui cf. p. 7,21 τὰ scripsi: à P 
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pov, ὅτι συντελεῖ ἡμῖν εἰς γνῶσιν παντὸς συλλογισμοῦ QU ὧν τὰ πράγματα 15 
- Ὁ , [r4 , Ἁ , » 5 a *, LJ -Ὁ 

γνῶναι δυνησόμεϑα, ὅτι SUE e βιβλία, st γε αὐτὸς αὐτῶν πολλαχοῦ 
προ τς xal ἀτελὴς ἦν $ λοὴ fom] τούτων ἐστερημένη xal τὰ ἑξῆς, ὑπὸ ποῖον 

, 

μέρος 7| ὄργανον ἀνάγεται, ὅτι ὑπὸ τὴν ee : ds ἐστὶν ὄργανον τῆς φιλο- 
σοφίας. ὑπόλοιπον περὶ τῆς ἐπιγραφῆς εἰπεῖν, διὰ τί ̓Αναλυτιχὰ ἐπιγέγρα- 20 
πτ AK 5 M H M )À AS m c M οὗ ^ Tr65 re, ^ LE PE Ἂς 

τται ἀλλ οὐχὶ [Περὶ συλλογισμοῦ, περὶ οὗ x«l πρόχειται αὐτῷ λέγειν, ὡς 
εἴρηται, xai διὰ τί ταῦτα μὲν τὰ δύο βιβλία, περὶ ὧν νῦν πρόχειται a 

λέγειν, Πρότερα ἀναλυτιχὰ ἐπιγέγραπται, τὰ δὲ μετὰ ταῦτα, ἐν οἷς περὶ 

ἀποδειχτιχοῦ συλλογισμοῦ διαλαμβάνει, “Ὕστερα ἀναλυτιχὰ ἐπιγέγραπται. 
10 χαὶ λέγομεν ὅτι ἔστιν ἐν τοῖς συλλογισμοῖς σύνϑεσις, ἔστιν δὲ xol dyd- 25 

σι 

λυσις, ὥσπερ χαὶ παρὰ τοῖς γραμματιχοῖς ἔστιν σύνϑεσις χαὶ ἀνάλυσις, 
, € ^N Q? (s *, b ^ ἂν ’, " —- ^ ^ Q f^ 

σύνθεσις μὲν χαῦ' ἣν ἀπὸ τῶν στοιχείων T, τῶν συλλαβῶν συντιϑέασιν 
, , bi CEA 3 , M Q? "n ' , * "P 

ὀνόματα T, ῥήματα, ἀνάλυσις OE xaÜ' Ty τὰ συντεϑέντα | ἀναλύουσιν f. 91: 
ἐπὶ τὰ ἁπλᾶ ἐξ ὧν συνετέϑη, εἰς τὰς συλλαβὰς χαὶ τὰ στοιχεῖα. ἔστιν δὲ 

15 χαὶ παρὰ τοῖς φυσιολόγοις σύνϑεσις χαὶ ἀνάλυσις, σύνϑεσις μὲν ἢ γένεσις 

xai ἣν απὸ τῶν ἁπλῶν ἐπὶ τὰ σύνϑετα ἔρχονται, δειχνύντες ὅτι ἀπὸ 

τῶν ὃ στοιχείων οἱ ὃ Juno do ὧν ἀνθρώποις ὦ ἀνάλυσις ὃὲ χαῦ᾿ ἣν 

απὸ τῶν συνϑέτων ἐπὶ τὰ ἁπλᾶ ἔρχονται, οἷον 6 ἄνθρωπος ἐχ τῶν ὃ 5 

χυμῶν, οἱ ὃ χυμοὶ ἐχ τῶν ὃ στοιχείων. χαὶ παρὰ τοῖς φιλοσόφοις δὲ 

20 ἔστιν σύνϑεσις xol ἀνάλυσις, σύνϑεσις μέν, ὅταν ἀπὸ τῶν ἁπλῶν εἰδῶν 

ἔλθωσιν ἐπὶ τὰ σύνϑετα, οἷον ἀπὸ τοῦ xaU' αὑτὸ χαλοῦ ἐπὶ τὸ ἐν τῷ 

νῷ χαλόν, ἐπὶ τὸ ἐν τῇ ψυχῇ. ἐπὶ τὸ ἐν τοῖς σώμασιν: ἀνάλυσις δέ 
ἐστιν, ὅταν ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς εἰδῶν ἀναδράμωσιν ἐπὶ τὰ ἐν τοῖς 10 

- E ^N M ΄ χὰ , - Ἢ ΄ 

νοητοῖς. ἔστιν δὲ χαὶ ἐρωτικὴ ἀνάλυσις. ἣ χέχρηται ἐν τῷ Συμποσίῳ 
δὴν » , - DESC - ^^ bl , SEN " ^ 7^ 

25 ἀπὸ τοῦ ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς χάλλους ἀνατρέχων ἐπὶ τὸ νοητὸν xoc: 
ἔστιν 0E xal γεωμετριχὴ ἀνάλυσις ἡ ἢ πῶς τὸ δεύτερον τῶν [ὐχλείδου 
ἀναλύεται ὅλον. χαὶ τὴν τοιαύτην ἀνάλυσιν ὃ [᾿Ἐμῖνος ὁριζόμενός φησιν 15 
“ ἀνάλυσίς ἐστιν ἀποδείξεως εὕρεσις * ἀπὸ γὰρ τοῦ συμπεράσματος ἔρχον- 

ται ot ἀναλύοντες: xai ἐὰν εὕρωσιν ἀναλῦσαι, εὐχερῶς ἃ ἀναλύοντες 
30 εὑρήχασιν συνθέντες ποιοῦντα! τὴν ἀπόδειξιν: ὥστε χαλῶς ὡρίσατο τὴν 

ἀνάλυσιν ἀποδείξεως εὕρεσιν εἶναι. ἔστιν δὲ xol παρὰ τοῖς ἀστρονόμοις 
σύνϑεσις xal ἀνάλυσις. ἔστιν οὖν χαὶ ἐν τοῖς συλλογισμοῖς. χαὶ σύνϑεσις 20 t£ 

μέν ἐστιν f, συναγωγὴ τῶν λημμάτων xai ἣ γένεσις αὐτοῦ τοῦ συλλογι- 

σμοῦ" οἷον ϑέλω ἀποδεῖξαι ὅτι ἢ ψυχὴ ἀϑάνατός ἐστιν, xal συνάγω 
35 λήμματά τινα, ἐξ ὧν πλέχω συλλογισμὸν οὕτως" 7, Ψυχὴ αὐτοχίνητον᾽ 

ad 1--- in sinistro margine ascripsit ἐν μὲν τοῖς πραχτιχοῖς τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ wal χαχοῦ 

διάκρισιν: ἐν δὲ τοῖς ϑεωρητικοῖς τὴν τοῦ ἀληϑοῦς χαὶ ψευδοῦς ἐπιδρομιήν P 2 εἴ 

4e scripsi: εἰ 9e (sic) P ad 39—'7 in dextro margine ascripsit διαρεῖται (sic) δὲ 

τὸ & βιβλίον εἰς 7. xol ἐν μὲν τῶ πρώτω τμήματι περὶ συνθέσεως συλλογισμῶν, ἐν δὲ τῶ f 

περὶ εὑρέσεως λημμάτων, ἐν δὲ τῶ T περὶ ἀναλύσεως P 6 περὶ prius superser. P 

14 immo εἰς τὰ 4. 24 TUE ΝΣ ΩΝ prave Waitz Org. I 44 ἐν τῷ Συμποσίῳ] 

c. 24 p. 204 D sqq. 20 χάλους -- χάλος P 26 7, xo» Waitz l. e. ἠπῶ in P scriptum 
esse arbitratus : ἧπερ Diels 90 ὁρίσατο P 
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πᾶν αὐτοχίνητον ἀξιχίνητον: πᾶν ἀειχίνητον ἀϑάνατον: | ψυχὴ ἄρα ἀϑαά- 
νατος. αὕτη σύνϑεσίς ἐστιν. ἀνάλυσις δέ, ὅταν τὸν συλλογισμὸν εὑρόντες 5 

χείμενον παρά τινι τῶν παλαιῶν ζητῶμεν ὑπὸ ποῖον σχῆμα ἀνάγεται, xol 

οὕτως αὐτὸν ἀναλύωμεν εἰς τὰ λήμματα τὰ ἐξ ὧν συνετέϑη: οἷον τοῦτον 

5 αὐτὸν τὸν εἰρημένον συλλογισμὸν ἐὰν βουληϑῶ ἀναλῦσαι εὑρὼν παρὰ Πλά- 
τωνι | χείμενον, ἄρχομαι ἀπὸ τοῦ συμπεράσματος xol λέγω: ἣ ψυχὴ f. 91» 

ἀϑαάνατός ἐστιν: πόϑεν δὲ τοῦτο χατεσχευάσϑη; ἐχ τοῦ ᾿ πᾶν ἀξκιχίνητον 

αϑαάνατόν ἐστιν χαὶ ᾿ πᾶν αὐτοχίνητον ἀειχίνητον᾽. xol οὕτως ἀναλύω τὸν 
συλλογισμὸν εἰς τὰ λήμματα ἐξ dv συνετέϑη. χαὶ αὐτὰ ὃὲ τὰ λήμματα ἐὰν 

10 βουληϑῶ ἀναλῦσαι, ἀναλύω αὐτὰ εἰς τοὺς ὅρους: πᾶν γὰρ λῆμμα ἔχει ὅ 

πάντως τὸν μὲν ὑποχείμενον τὸν ὃὲ χατηγορούμενον ὅρον. λέγει δὲ ἐν 
c^ τοῖς βιβλίοις τούτοις xal περὶ ἀναλύσεως: οὐ γὰρ ὁ εἰδὼς μὲν συνϑεῖναι 

ὃ ων ἐστὶν τῆς συλλογιστιχῆς μεϑόδου. 
δῶν M 5 - -T 

μὴ εἰδὼς ὃξ ἀναλῦσαι οὗτος 
b 

νυ a [9] c 

LI 
[0] x (Q0. a [0] wa αὐτὸς γοῦν εἰπὼν περ συλλογισμοῦ πρότερον, τουτέστιν περὶ 

ξ 15 συνϑέσεως. εἶτα m Q^ c 
TO 

ο)-. a [0] ὡς τῶν ληυμάτων, ποίᾳ μεϑόδῳ χεχρημένον 10 

ήμματα ἐξ ὧν T, τῶν συλλογισμῶν γένεσις, ἐπάγει xad 
περὶ ἀναλύσεως xal λέγει πῶς δεῖ ἀναλύειν. ἀρχόμενος δὲ τοῦ περὶ ἀνα- 

j υήματος λέγει ὅτι ἀναγχαῖόν ἐστιν xal περὶ ἀναλύσεως εἰπεῖν: 6 
τὴν ἣν σύνϑεσιν τῶν συλλογισμῶν χαὶ δύναμιν ἔχων εὑρετιχὴν τῶν 15 

20 λημμάτων χαὶ ἀναλύειν ἐπιστάμενος χατωρϑωχὼς ἂν εἴη τὸ προχείμενον, 
τουτέστιν ἐπιστήμων ἔσται τῆς συλλογιστιχῇς μεϑόδου, ὡς ἂν μὴ ἀρχοῦν- 

- 387 ' 4 , αὶ v *, ^ e - , 

tos τοῦ μόνον εἰδέναι τὴν σύνθεσιν ἀλλὰ χαὶ ἀνάλυσιν, ἥτις τῇ συνϑέσει iz 

5 , [4 ' ' 3. x [d - 2. XN iJ , y [4 ἊΝ ' 

αντιχειται" Ἢ μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν "ἁπλῶν ἐπὶ το σύνϑετα ερχξται, Lf Oz τὸ 

Qo» κα 
' ^ ^ » il E Qf4 ' ' [4 M , ^N 5 Y *, , - 

ἀνάπαλιν ἀπὸ τῶν συνθέτων ἐπὶ τὰ ἁπλᾶ, λέγει δὲ αὐτὸς ἀρχόμενος τοῦ 90 

95 περὶ ἀναλύσεως λόγου ᾿ εἰ γὰρ συντιϑέναι γιγνώσχοιμεν xol δύναμιν τοῦ 

εὑρίσχειν ἔχοιμεν, ἔτι μέντοι xai ἀναλύοιμεν, πέρας ἂν ἔχοι $ ἐξ ἀρχῆς 
ρον ἘΣ ἘΠ VPE : a ; M oppo 

πρόϑεσις᾽. ὡς ἂν (οὖν) οὐ περὶ συνθέσεως μόνης προτεϑὲν αὐτῷ εἰπεῖν 

ἀλλὰ χαὶ περὶ ἀναλύσεως συλλογισμοῦ διδάσχειν ἐν τοῖς προχειμένοις δύο 

βιβλίοις καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις δύο τοῖς μετὰ ταῦτα ᾿Αναλυτιχὰ αὐτὰ ἐπέγρα- 9ῦ 

30 dev. ἀλλ᾽ εἴποι τις, ob χαὶ περὶ συνθέσεως διδάσχει xol περὶ εὑρέσεως, 
τί δήποτε οὐ Συνϑετιχὰ ἐπέγραψεν οὐδὲ Εἰὑρετικὰ ἀλλὰ ᾿Αναλυτιχά; τίς ἢ 

ἀποχλήρωσις; x«i λέγομεν ὅτι ἀπὸ τοῦ ἐπιστημονιχωτέρου χαὶ | τοῦ f. 92: 
: ς ἐπιστηυονιχῶς ἀναλῦσαι xol συνϑεῖναι οἶδεν, οὐ 

πάντως δὲ ὃ εἰδὼς συνϑεῖναι xal ἀναλῦσαι: οἷον 6 οἰχοδόμος ὃ ἀναλῦσαι 

35 εἰδὼς ὥστε τὰς ὕλας ἀπαϑεῖς φυλαᾶξαι πάντως xal συνϑεῖνα! οἶδεν" 

I | 

4 τὰ alt. deleverim οἵ, vs. 9 et p. 8,25 9. 6 παρὰ [Π]λάτωνι] Phaedr. c. 24 p. 3450 

8 αὐτοχίνητον ἀεικίνητον scripsi cf. vs. 1: inv. ord. P ad αὐτοκίνητον in mrg. add. τὴν 
ψυχὴν αὐτοκίνητον P; fort. καὶ ἡ ψυχὴ αὐτοχίνητον addendum 14 γοῦν scripsi: γε ὅτι P 
Ct. p. 9,1. 20 15 χεχρημένον scripsi: xeyprpévoc P 20 χατορϑωχὼς P 21 ἐπι- 
στήμων scripsi: ἐπιστήμη P 22 ἀλλὰ) fortasse ἀλλ᾽ οὐ 25 εἰ γὰρ — πρόϑεσις (2)] 
memoriter citat Anal. Pr. I 82 p. 4732—5 26 ἀναλύοιμεν ex Arist. scripsi: ἀναλύο- 

αὖ 
pev P 21 οὖν addidi αὐτῷ scripsi: τῶν (sic) P 28 διδάσχειν scripsi: δι- 
δάσχει P 94 0c ὁ εἰδὼς in ras P? post συνϑεῖναι induxit ou πάντως ΡΞ, ut videtur 
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[2] 

* ' , ^ , Δ , - , M r *, , 

(οἶδε) γὰρ τί πρῶτον, τί μέσον, τί τελευταῖον ur χαὶ οὕτως ἀναλύει. 
ἐπειδὴ οὖν ἢ ἀνάλυσις τό τν ἐστὶν χαὶ ἐπ το χαὶ περι- 
ληπτικωτέρα xai τελειοτέρα (6 γὰρ ἀναλῦσαι εἰδώς, ὡς εἴρηται. πάντως 

χαὶ συνϑεῖναι οἶδεν), ἀπὸ τῆς ἀναλύσεως ᾿Αναλυτιχκὰ αὐτὰ ἐπέγραψεν 6 
, , NY. KR 5 4 - ΄, , , 5 φιλόσοφος. συντόμως OE ἠρχέσϑη ἀπὸ τοῦ τελειοτέρου αὐτὰ ἐπιγράψαι, 

M , 5 A -Ὁ €^ 5} Ἁ 5 m ! 1 X M » o 

χαὶ οὐχ ἀπὸ τῶν δύο αὐτὰ ἐπέγραψεν. λέγω ὃξ xal ἄλλως, ὅτι συλλογι- 10 

σμοῖς μὲν χαὶ ἄλλοι πρὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους νι dh . ὥσπερ οὖν χαὶ ὃ 
Πλάτων χαὶ πάντες ἡ οἷς xot ἄλλοι πλεῖστοι, xal οἱ ἰδιῶται δὲ ἐν τῷ διαλέγεσϑαι 

ντοι πρὸ τοῦ ᾿Αριστο- Cu L4 "E ()- xai ἐν τῷ πράττειν τι συλλογισμοῖς χέχρηνται" οὐδε 

10 τέλους παραδέδωχεν τὴν συλλογιστιχὴν μέϑοδον οὐδὲ εὗρεν τὰ τρία σχή- 
ματα ὑφ᾽ ἃ πᾶντες οἱ συλλογισμοὶ ἀνάγονται. χαὶ μεγάλα φρονεῖ, χαὶ εἰκότως 15 
μεγάλα φρονεῖ ἐπὶ τῇ εὑρέσει τῶν τριῶν σχημάτων χαὶ τῷ χατανοῇσαι 
ὅτι τρίλ σχήματά ἐστιν χαὶ οὔτε πλέον οὔτε ἧττον, ὕφ᾽ ἃ πᾶντες οἵ 

συλλογισμοὶ ἀνάγονται; xai πᾶσα πίστις, εἴτε ἐπαγωγιχὴ εἴη εἴτε οἱαδή- 

15 ποτε, ὑπὸ ἕν τῶν σχημάτων τούτων ἀνάγεται" δείχνυσιν γὰρ ὅτι πᾶσα 

πίστις, xal ἡ ὃ φυσιολόγος χέχρηται χαὶ T ὃ φυσιογνώμων χαὶ ἵ 6 ὕξο- 90 
λύγος xul πᾶσα ἁπλῶς, ὑπὸ ἕν τῶν σχημάτων τούτων PEE ἐπειδὴ 

οὖν τῇ ἀναλύσει χέχρηται πάντα συλλογισμὸν χαὶ πᾶσαν πίστιν ὑπὸ ἕν 

τῶν τριῶν τούτων σχηυάτων ἀνάγων. ᾿Αναλυτιχὰ XU e ἐπειδὴ 

20 δέ, ὡς εἴρηται, εὔταχτόν ἐστιν xal ἀχόλουϑον πρότερον διδάξαι τὰ χοινῶς 
ὑπάρχοντα παντὶ συλλογισμῷ, εἶτα τὰ ἰδίως τῷδε xal τῷδε, διὰ τοῦτο 25 

ταῦτα μὲν τὰ δύο βιβλία, ἐν οἷς διδάσχει περὶ τοῦ χοινοῦ συλλογισμοῦ, 

Πρότερα ἀναλυτιχὰ ἐπιγέγραπται, (τὰ δὲ ἄλλα δύο, ἐν οἷς οὐχέτι ἁπλῶς 

περὶ χαϑόλου συλλογισμοῦ διαλαμβάνει, ἀλλὰ | περὶ ἀποδειχτιχοῦ συλλο- f. 92v 

25 γισμοῦ διαλαμβάνει, ᾿Αναλυτιχὰ ὕστερα ἐπιγέ ἔγραπται. 

Τοσαῦτα μὲν περὶ τῆς ἐπιγραφῆς. pa δὲ t, ἀνάλυσις μόνῃ τῇ 
συνϑέσει ἀντίχειται T, χαὶ ἄλλοις τισίν; λέγομεν ὅτι xal ἄλλοις τισίν" 

τῆς γὰρ διαλεχτιχῆς ὃ εἰσὶν μέϑοδοι δυνάμεις οὖσαι xol οἱονεὶ βλαστή- 
paca αὐτῆς, διαιρετιχή, ὁριστιχή,. ἀποδειχτιχή, ἀναλυτιχή" ταύταις ταῖς 5 

80 τρισὶ μεϑόδοις ἀντίχειται ἢ ἀναλυτιχή. ἴδωμεν ὃὲ ἑχάστης τὴν δύναμιν, 

ἵνα μάϑωμεν πῶς ἀντίχειται αὐταῖς. ἣ διαιρετιχὴ τὸ ἕν εἰς πολλὰ 

διαιρεῖ: $, ὁριστιχὴ τὰ πολλὰ τὰ ὑπάρχοντά τινι συναγαγοῦσα ἀποχλείει 
αὐτὸ ἀπὸ τῶν ἄλλων πάντων: ἣ ἀποδειχτιχὴ ἄλλῳ ἄλλο ὑπάρχον ἀπο- 10 

üs(xvugty* ἣ ὃξ ἀναλυτιχὴ ἀπὸ τῶν συνθέτων ἐπὶ τὰ ἁπλᾶ ἀνατρέχει. 

, 

c 

ΕΞ ^ ὩΣ X Y 24 —E- ^ X - , E a --— /- e * 

35 xal ὅτι μὲν τέως τῇ διαιρετικῇ ἀντίχειται, πρόδηλον: ἣ μὲν γὰρ 
Ἁ ^ - e ^N ^ ' [4] , * , 

€ πολλὰ διαιρεῖ, 7T, ὃὲ τὰ πολλὰ εἰς ἕν συνάγει. ἀντίχειται 
* [^] ^. 

τὸ ἕν εἰ 
^N ᾿ - e - e M jJ 5 » , "» δὲ χαὶ τῇ δριστιχῇ T, μὲν γὰρ ἐχ πολλῶν ὑπ move, otov γένους 15 

xai διαφορῶν, σύνϑετον ὅρον ἀποτελεῖ ἀποχλείουσα αὐτὰ τῶν ἄλλων, 
- Ls (C) ^ ^ yo , Y e - ^, IUE. * 

οἷον σύνϑεσίς τις οὖσα" ἣ δὲ τὸ σύνϑετον εἰς τὰ ἁπλᾶ ἀναλύει: ἐπισχο- 

1 οἵδε addidi 4 συνϑῆναι P 8 fortasse οἱ σζοφισταὶν 9 χέ- 

Y [ 

χρηται P 10 συλλογιτιχὴν P 16. 17 ϑελόγος P 18 οὖν scripsi: 

9» P. 239 τὰ addidi 90 εἴδωμεν P 92 ἀποχλείη P 
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Ἁ M , M ^ ^ ' 2 ς , *, , ^N A γὰρ τὸ γένος xai τὰς διαφορὰς ἐξ ὧν συνετέϑη. ἀντίχειται δὲ xal 
—— - ΄ ^ A] » » , - — » τῇ ἀποδειχτιχῇ" ἣ μὲν γὰρ ἄλλο ἄλλῳ συνάπτει, οἷον τῇ ψυχῇ τὸ ἀϑά- 

δείχνυσιν ὑπάρχον συλλογιστιχῶς συντιϑεῖσα συλλογισμόν: d δὲ τὰ 90 

σιν. συντόμως δὲ εἰπεῖν ἢ μὲν διαιρετικὴ τὰ γένη εἰς 

5 τὰ εἴδη τέμνει, ἣ δὲ ἀναλυτιχὴ τὰ εἴδη συνάγει εἰς τὰ γένη. πάλιν ἢ 
x M 5 - e -€- e ^Y 5 δ ΒΡ - er Pj μὲν ὁριστιχὴ $x μερῶν ὅλον τι ποιεῖ, ἢ δὲ ἀναλυτικὴ ἀπὸ τῶν ὅλων εἰς 
MJ , Σ - τὴ σ , d , ^ M τὰ μέρη μεταβαίνει ἐξ ὧν ὅλον γέγονεν. πάλιν d, μὲν ἀποδειχτιχὴ 

ἀπὸ τῶν αἰτιῶν τὰ αἰτιατὰ ih ἵχνυσιν. f, ὃξ ἀναλυτιχὴ ἀπὸ τῶν αἰτιατῶν 25 
ἐπὶ τὰ αἴτια μεταβαίνει. πάσαις ἄρα ἀντίχειται. ταύταις δὲ πάσαις 

10 χέχρηται ταῖς μεϑόδοις ὁ ϑεῖος [Πλάτων πολλαχοῦ, χαὶ ἀνυμνεῖ αὐτὰς 
ἐν διαφόροις, ὡς ἐν τῷ Φαίδρῳ τὴν διαιρετικὴν χαὶ τὴν δριστιχήν, f. 95r 
ὡς ἐν τῷ Φιλήβῳ τὴν ἀναλυτιχὴν xoà dAÀoU που τὴν ἀποδειχτιχήν. 
ταῦτα xal περὶ τῆς ἀναλυτιχῇς, ὅτι ἀντίχειται xal ταῖς ἄλλαις τρισὶ 
υεϑόδοις τῆς διαλεχτιχῆς. 

15 ᾿Επειδὴ δέ, ὡς εἴρηται, ὑπὸ τὴν ANE Se ἢ προχειμένη 
πραγματεία. ἥτις χατὰ τοὺς []εριπατητιχοὺς ὄργανόν ἐστιν φιλοσοφίας, 5 
οὐ πάντες δὲ οὕτως ἐδόξασαν περὶ τῆς λογιχῇς. ὅτι ὄργανόν ἐστιν φιλο- 
σοφίας, ἀλλὰ ἄλλοι ems φέρε τούς τε διαφόρως δοξάσαντας περὶ τούτου 
εἴπωμεν τά τε e 00] τα αὐτῶν x«l τοὺς λόγους οἷς χεχρημένοι τὰ ἑαυτῶν, 

20 ὡς οἴονται τα χρατύνουσ t μὲν Στωιχοὶ τὴν λογικὴν οὐ μόνον 10 , I i 
ὄργανον οὐχ ἀξιοῦσι χαλεῖσϑαι ene ἀλλ᾽ οὐδὲ μόριον τὸ τυχὸν ἀλλὰ 

μέρος. χαὶ dg ὃς τῶν []λατωνιχῶν ταύτης ἐγένοντο τῆς δόξης, ὅτι 

χατὰ [Ιἰλάτωνα οὐχ ὄργανον ̂ λογιχὴ ἀλλὰ μέρος xoi τιμιώτατον pépos 

ἐστὶν φιλοσοφίας. οἱ δὲ Duces ὄργανον αὐτὴν λέγουσιν ἀλλ᾽ οὐ 

25 μέρος. λεχτέον δὲ «à Pm CDD τὰ otc χεχρημένοι χατασχευάζουσιν 15 
σ , 

e - 

΄ e v t ^ Y , ot μὲν ὅτι ὄργανον, oi δὲ μέρος ἐστὶν ἀλλο ptus πρὸ δὲ τούτου π 
^ , ^ , v Δ ^ - λεχτεον τί διαφέρει ὄργανον μέρους. ὄργανον μὲν οὖν ἐστιν ὃ μὴ συντελεῖ 

e 1 - , Q4 b e 7 ΄ 
yat χαὶ οὗ ἀναιρεϑέντος τὸ ὅλον μένει: μέρος δὲ ὃ σὺν- 

εὶ — » e c4 e Ἄς eet τινι πρὸς τὸ εἶναι χαὶ οὗ ἀναιρεϑέντος συναναιρεῖται τὸ ὅλον. οἷον 

30 τὸ σχυτέως ὄργανόν ἐστιν σμίλη" οὐ γὰρ ἢ σμίλη d ἐστιν τῆς 90 

e c a Ὁ fa ς αὐτοῦ, οὐδὲ ταύτης ἀφανισϑείσης συναπόλλυται ὁ σχυτεύς: ἢ χεὶρ δὲ 

μέρος ἐστὶν τοῦ ἀνθρώπου, xal τῆς χειρὸς ἀναιρεϑείσης συναπόλλυται xal 

ὅλος ὁ ἄνθρωπος: οὐχέτι γὰρ ὅλος ἐστίν, ἀλλὰ χολοβὸς xol ἀτελής ἐστιν. 

μέρος δὲ μορίου διαφέρει, ὅτι τὸ μέρος pur uépoc ἐστίν, τὸ δὲ μόριον 

35 μιχρὸν μέρος ἐστὶν xal τοῦ pios uépoc* οἷον μέρος μέν ἐστιν φιλοσοφίας 25 

τὸ ϑεωρητιχόν, μόριον Oi τὸ ϑεολογιχόν. τούτων προδιωρισμένων λεχτέον 
οἷς χρατύνουσιν τὰ ἑαυτῶν δόγματα οἵ τε Στωιχοὶ χαὶ οἱ Περιπατητιχοί. 

9 τέμνη P 11 ἐν τῷ Φαίδρῳ] c. 42 p. 259 E sqq. (imprimis p. 277 B) διαιρετι- 
*1», quod coniecit Waitz l.c. non διαλεχτιχὴν exhibet P 12 ἐν τῷ OU ao] c. 6 

p. 15 D sqq. 19 xal ταῦτα conicias, at cf. p. 10,7. 20. 84. 11,20 20 στοῖχοι P 

25 τὰ alterum fortasse delendum cf. p. 6,4 90 σμίλη οὐ γὰρ P?: σμηλίου Tap 

]4p ΕΣ ἡ σμήλη P 91 οὐδὲ P?: οὐσία óc P! 26 προςδιωρισμένων pr., c 

erasum P 97 στοῖχοί ut solet P, c superscr. P? 
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Χ 3 N' , : σ POET ΄ , a ' , M μὲν οὖν Στωιχοί φᾶσιν ὅτι αὐτὴ T, φιλοσοφία τὴν λογικὴν ἀπογεννᾷ | 
M , , ^ y. 2 er M » ^N ' , € 

xai ταύτῃ μέρος ἂν εἴη αὐτῆς. x«i ἄλλους δὲ πολλοὺς τοιούτους f.93* 
λέγουσι λόγους σαϑρούς, δι᾿ dv, ὡς οἴονται. χατασχευάζουσιν ὅτι μέρος 

b ΄ UJ -“ , b ' Y m 2 , 2 - 

στὶν ἢ λογιχὴ τῆς φιλοσοφίας. διὸ τοὺς μὲν πολλοὺς ἐατέον, ἐχεῖνον 

E λεχτέον ὃν οἴονται χατασχευαστιχώτατον χαὶ δριμύτατον εἶναι. συλλο- ὅ 

γίζονται γὰρ οὕτως" ἐάν τις τέχνη χέχρηταί τινι ὃ μηδεμιᾶς ἄλλης τέχνης 

ϑέρος ἐστὶν ἢ μόριον, τοῦτο πάντως ταύτης τῆς τέχνης 7| μέρος ἐστὶν 7 

uóptoy* οἷον τῇ χειρουργιχῇ, φασίν, χέχρηται T, ἰατρική, xal ἐπειδὴ οὐδευία 
» - A. mE md E ESTEE - po ^ L C e E CAEPR 
ἄλλη τέχνη χέχρηται τῇ χειρουργικῇ ὡς μέρει T, μορίῳ, 7, χειρουργιχὴ 

- , - 5 Y v [5 ^N , , M τῆς ἰατριχῆς οὐχ ἔστιν ὄργανον. ἣ δὲ φιλοσοφία, φασίν, χέχρηται τῇ 10 

λογιχῇ. ἥτις οὐδεμιᾶς ἄλλης τέχνης ἃ ἃ ἃ τῆς φιλοσοφίας ἀλλ᾽ ἣ 
» -^ , , M 

μέρος ἣ μόριον. εἰ δέ τις λέγει ὅτι χαὶ ἄλλαι τέχναι χέχρηνται τῇ 
λογικῇ, ὡς ἢ ἰατριχὴ χέχρηται συλλογισμοῖς xai ἄλλαι πᾶσαι τέχναι 

χέχρηνται συλλογισμοῖς, ἐροῦμεν ὅτι χέχρηνται μὲν χἀχεῖναι, ἀλλ᾿ οὐχ 

εἰσὶν τῶν μεϑόδων ἐπιστήμονες χαὶ οὐ προηγουμένως περὶ τοῦτο σπου- 15 

δαάζουσιν᾽ οἷον ὁ ἰατρὸς οὐ προηγουμένως περὶ τὴν συλλογιστιχὴν μέϑοδον 
σπουδάζει, οὐὸὲ εἴποις μέρος ἢ μόριον ἰατριχῇς εἶναι αὐτήν, ἀλλ ὅσον 

ἐστὶν αὐτῷ χρήσιμον πρὸς ἀπόδειξιν τῶν ἰατρικῶν ϑεωρημάτων, τοσοῦτον 
TOC παρα τοῦ διαλεχτιχοῦ ὡς ὄργανον: ὃ δὲ φιλόσοφος δἰπιστης 90 

μὼν ἐστὶν ὡς ἔνι μάλιστα τῆς τοιαύτης μεϑόδου. ταύτῃ μὲν οὖν οἵ 

Στωιχοί, ὡς οἴονται, χατασχευάζουσιν ὅτι οὐχ ὄργανόν ἐστιν ἢ λογιχή. 
λοιπὸν ὃὲ ὅτι μόριον, λέγουσιν ὅτι τῶν τριῶν μορίων τοῦ πραχτιχοῦ ὕλη 

, , ἊΝ *, € , , AN e - , , , δ᾿ , e" μέν ἐστιν τὰ ἀνθρώπινα. τέλος δὲ ἢ τοῦ ἀνθρωπίνου βίου εὐδαιμονία, ἣν 

πολιτιχὺς σπουδάζει περιποιεῖν: πάλιν ὃδὲ τῶν τοῦ ϑεωρητιχοῦ μορίων 90 
ὕλη μέν ἐστι τὰ ϑεῖα πράγματα, τέλος δὲ ἢ ϑεωρητικὴ εὐδαιμονία: 1 δὲ 

λογικὴ πραγματεία οὔτε ὕλην τὴν αὐτὴν ἔχει οὔτε τέλος: ὕλη μὲν 
5 τῶ hl e , ^N e - - 5 |? -Ὁ , ( 

αὐτῆς ἐστιν ot λόγοι, τέλος ὃὲ ἢ γνῶσις τῶν dmo|0stxctxOy μεϑόδων f. 94: 
xdi τὰ ἄλλα γὰρ πάντα εἰς τοῦτο συντελεῖ, εἰς τὸ ἐπιστημονιχῶς ἀποδει- 
χνύναι. ὥστε ὑπ᾽ οὐδέτερον μέρος φιλοσοφίας δύναται τετάχϑαι: c 
χαὶ περὶ ἀνθρωπίνων χαὶ ϑείων πραγμάτων ἣ λογιχὴ πραγματεύεται 

(χεχρήμεϑα γὰρ αὖτ 
uzvot), ἀλλ οὐ περὶ 

ἢ Y, περὶ ἀνθρωπίνων 7, ϑείων πραγμάτων διαλεγό- ὅ 
τερὶ ἀνθρώπινα μόνα ἔχει ὡς τὰ τοῦ πραχτιχοῦ μόρια, 

δῶν Sm , e * , * ' , οὐδὲ περὶ ϑεῖα μόνα ὡς τὰ τοῦ euius) ὥστε οὐ μόριον ἀλλὰ τρίτον 

πἰλααθς οίας. οὕτως οἴονται χατασχευάζειν οἱ Στωιχοὶ ὅτι 
b 

(Q0 (ἡ. 

L 

φιλοσοφίας. ἔστιν δὲ τὰ ἐπιχειρήματα αὐτῶν εὐδιάσειστα. 

n 
"m 

' ^ - *, - [r4 , *, -" JU 

ΠΡ τὸ πρῶτον ἐροῦμεν ὅτι, εἰ χαὶ φιλοσοφία ἀποτελεῖ τὴν 10 
9 λογικήν, οὐχ ἀνάγχη αὐτὴν μέρος siat οὐ γάρ, ἐπειδὴ ὃ χαλχεὺς ἀπο- 

1 οὖν seripsi cf. vs. 20: ὅτι P': induxit P? στοῖχον P!: corr. P? 2 μέρος] p. e corr. P 

6 οὕτως] ς supra lineam P χέχρηταί]) ef. p. 9,94 10,3 10 φασίν scripsi ef. vs. 8: 

φησὶν P 11 lae. signavi; supple μέρος ἐστὶν 7| μόριον: ἡ λογικὴ ἄρα οὐχ ἔστιν ὄργανον 

15. 16 σποδάζουσιν P 20 οὖν scripsi cf. vs. 1: ὅτι P 21 στοϊχοὶ P 22 immo 

μέρος sive (μέρος, οὐ) μόριον cf. vs. 33.94 24 τῶν τοῦ ὃ. μορίων scripsi: τοῦ τῶν ϑεω- 

ρητιχοῦ μορίου P 3l αὐτῇ scripsi: αὐτὴν P 94 στοϊχοὶ P 30 εὐδειάσαστα PP 
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τελεῖ τὸν ἄχμονα, ὃ ἄχμων μέρος ἐστὶν τῆς χαλχευτιχῆς ἀλλ᾽ ὄργανον. 
' ^N S ^ 2] e , , Ἁ Y » - e πρὸς δὲ τὸ δεύτερον ἐροῦμεν ὅτι mapshoqícavto* οὐ γὰρ ἔδει εἰπεῖν ὅτι, 

ὰν τέχνη χέχρηταί τινι ὃ μή ἐστιν ἄλλης τέχνης μέρος ἢ μόριον, τοῦτο 15 
7 zc ἢ μέρος ἐστὶν ἢ μόριον, ἀλλ᾿ ἔδει προσϑεῖ ic ἢ μέρος ἐστὶν ἢ μόριον, ἀλλ᾽ ἔδει προσϑεῖναι xal τὸ 

5 » E ^ , EI 

ν μὴ ἡ ἄλλης τέχνης T, μέρος ἢ μόριον 7, ὄργανον᾽. 
is τοῦ ὀργάνου μνήμην οὐχ ἐποιήσαντο ὡς μὴ δυναμένου τινὸς ὀργάνου 

, 

ρωμένη 
c 

Qa (002 (m 

Ax [0] x 
[4 

7" e 
QN 
^A 
E 

Ὡ- 
BC 

ανοὸν xat etmety ὁ 

ἘΞ RE 

μόνως εἶναι. ταῦτα xai πρὸς τὸ ἀνατρέψαι τοὺς λόγους Ot ὧν, ὡς οἴοντα!', 

οἱ Στωιχοὶ χατασχευάζουσιν ὅτι μέρος ἐστὶν ἢ λογικὴ τῆς φιλοσοφίας. 90 

Ot δὲ Περιπατητικοὶ ὄργανον αὐτὴν λέγουσιν’ φασὶν γὰρ ὅτι (00) 
συντελεῖ τῇ φιλοσοφίᾳ πρὸς τὸ εἶναι" χαὶ τῆς λογικῆς οὖν πραγματείας 

ἀνῃρημένης μένει τελεία T, φιλοσοφία. πρὸς δὲ τούτοις φασὶν ὅτι, ἐάν τι 
ἢ πρᾶγμα ἄλλης μὲν τέχνης ἀποτέλεσμα ἄλλης δὲ ὄργανον, ἢ χρωμένη ?5 

αὐτῷ ὡς ὀργάνῳ χρείττων ἐστὶν τῆς ἀποτελούσης αὐτό" οἷον ἢ χαλινοποιιχὴ 
χαταδεεστέρα ἐστὶν τῆς ἱππιχῆς" τῆς μὲν γὰρ ἀποτέλεσμα ἐστιν ὁ χαλινός, - 

PI 
z -z τῆς ὃ ὄργανον: εἰ οὖν ἢ λογικὴ μέρος ἐστὶν xol ἀποτέλεσμα φιλοσοφίας, 

jdn αι OE | αὐτῇ xal ἰατριχὴ xol ἄλλαι τέχναι, ὡς εἴρηται, χέχρην- f. 94v 
ται τῇ συλλογιστιχῇ ὡς ὀργάνῳ, συμβαίνει αὐτὰς χρείττονας χαὶ ὑπερτέρας 

εἶναι φιλοσοφίας, ὅπερ ἄτοπον: τέχνη γὰρ τεχνῶν ἐστιν χαὶ ἐπιστήμη 
ἐπιστημῶν ἢ φιλοσοφία. οὐχ ἄρα μέρος ἐστὶν ἀλλ᾽ ὄργανον τε f E 

λογική. ταῦτα xal of ix τοῦ Περιπάτου. τινὲς δὲ τῶν [Ιλατωνιχῶν εἰρή- 

χασιν ὅτι χατὰ Πλάτωνα μέρος ἐστὶν ἣ λογιχὴ τιμιώτατον τῆς φιλοσοφίας. 

xa παραφέρουσιν τὰ ἐν Φαίδρῳ ῥηϑέντα περὶ τῆς διαλεχτιχῆς, ἐν οἷς ἀνυμνεῖ 

αὐτήν, καὶ τὰ ἐν Φιλήβῳ χαὶ τὰ ἐν ἄλλοις ὡς ἀνάγουσαν τὰς ψυχὰς ἄχρι 
τοῦ ἀγαϑοῦ χαὶ τῆς Ἰνώσεως τῶν πραγμάτων αἰτίαν. ἡμεῖς δέ φαμεν 10 

πρὸς τούτους, ὅτι ἔστω μέρος αὐτὴν εἶναι, οὐ μέντοι δύναται εἶναι τὸ 
τιμιώτατον: ὁρῶμεν γὰρ ὅτι αὐτῇ χεχρήμεϑα πρὸς χατασχευὴν χαὶ ἀπό- 

ὃειξιν τῶν τῆς φιλοσοφίας μερῶν, τοῦ ϑεωρητιχοῦ xal τοῦ πραχτιχοῦ. 

ὥστε χἂν ἢ μέρος, οὐ τὸ τιμιώτατον ἔσται ἀλλὰ τῶν ἄλλων ἕνεχα μερῶν 15 

εὑρημένον, ὡς καὶ ὑπὸ τῆς φύσεως δρῶμεν μέρη ἕνεχα μερῶν εὑρημένα" 

οἷον ὃ πνεύμων λέγεται διὰ τὴν χαρδίαν ὑπὸ τῆς φύσεως εὑρῆσϑαι, ἵνα 

παραχείμενος αὐτῇ τὴν ὑπερβάλλουσαν αὐτῆς ϑερμότητα χαταψύχῃ χαὶ 
εὐχρασίαν ἀπεργάζηται, xui ὃ σπλὴν διὰ τὸ ἧπαρ, ἵνα τὸ ὅσον παχύτερον 30 

χαὶ οὐ πάνυ χαϑαρὸν τῆς τροφῆς ὑποδέχηται: ὅϑεν χαὶ σπλὴν χαλεῖται 

παρὰ τὸ σπᾶν εἰς ἑαυτόν. ταῦτα καὶ πρὸς τούτους. χαὶ τῷ ἀληϑεῖ 
λέγουσιν μέν τι οὗτοι, οὐ μέντοι τελείως καταδράττονται τῆς ἀληϑείας. 
χατὰ γὰρ Πλάτωνα χαὶ τὸν ἀληϑῇ λόγον οὔτε μέρος ἐστίν, ὡς οἱ Στωιχοί 

φασιν χαὶ τινὲς τῶν [Πλατωνιχῶν, οὔτε μόνως ὄργανον. ὡς οἱ ἐχ τοῦ [Πξρι- 25 
πάτου φασίν, ἀλλὰ χαὶ μέρος ἐστὶν καὶ ὄργανον φιλοσοφίας: ἐὰν μὲν γὰρ 

4 προσϑῆναι Ῥ T μένως P 9 οὐ addidi 13 χρίττων P χαλινοποιηχη 

pr: "Pi*earr? P2 15 οὖν seripsi cf. p. 9,1. 20: ὅτι P 16 τέχναι, (al) conicio 

22 ἐν Φαίδρῳ] cf. p. 8,11 28 ἐν Φιλήβῳ] cf. p. 8,12 26 χατασχευὴν] m 

in ras. P 33 τροφῆς scripsi: τρυφῆς P ὅϑεν *vÀ.] cf. Ind. Arist. sub 

v. σπλήν p. 695» 33 
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τὰ τῶν πραγμάτων λάβῃς τοὺς λόγους, οἷον αὐτοὺς τοὺς συλλογισμοὺς "E [Ὁ] 

Ὁ τὰ τῶν πραγμάτων τῶν ὑποχειμένων αὐτοῖς, μέρος ἐστίν, ἐὰν δὲ (. 9ὅτ 

Tod τοὺς χανόνας ἄνευ τῶν πραγμάτων, ὄργανον. ὥστε χαλῶς οἱ ἐχ 

τοῦ [Περιπάτου τὰ παρὰ ᾿Αριστοτελεὶ ἀφορῶντες ὄργανον αὐτήν (Qao 

5 ψιλοὺς γὰρ χανόνας παραδίδωσιν, οὐ πράγματα λαμβάνων ὑποχείμενα ἀλλὰ 

τοῖς στοιχείοις τοὺς χανόνας ἐφαρμόζων: οἷον τὸ À χατὰ παντὸς τοῦ D, 
[d τὸ B xexà παντὸς τοῦ D, τὸ Α ἄρα χατὰ παντὸς τοῦ l. ὃ ὃδὲ Πλάτων 

χέχρηται αὐτῇ χαὶ ὡς μέρει χαὶ ὡς ὀργάνῳ ὅτε μὲν γὰρ τοὺς χανόνας 

τούτους τοῖς πράγμασιν ἐφαρμόζει χαὶ χέχρηται συλλογισμοῖς ἐπὶ τῶν 
10 πραγμάτων, οἷον ὅτε λέγει 'fj ψυχὴ αὐτοχίνητον, τοῦτο δὲ ἀειχίνητον, 10 

τοῦτο δὲ ἀϑάνατον, f, ψυχὴ ἄρα αἀϑάνατον᾽, τότε χεχρημένος τῇ λογιχῇ 
μετὰ τῶν ὑποχειυμένων αὐτῇ πραγμάτων ὡς μέρει αὐτῇ χέχρηται: ὅτε 
δὲ χαὶ αὐτὸς μεϑόδους μόνας χαὶ χανόνας ψιλοὺς ἄνευ τῶν πραγμάτων 
παραδίδωσιν, ὡς ὀργάνῳ αὐτῇ domes οὐδὲν ὃδὲ ϑαυμαστὸν εἰ xai τὸ 

15 ὡς ὄργανον xai τὸ ὡς μέρος ὁμωνύμως χαλεῖται: πολλὰ γάρ ἐστιν τοι- 15 

αὖὗτα' οἷον πῆχυς χαλεῖται χαὶ τὸ μέτρον xai τὸ μετρηϑὲν τὸ πηχυαῖον 

ἢ ξύλον ἣ ἄλλο ὁτιοῦν ΓΗ χαλοῦμεν x«i τὸ μέτρον xoi τὸ μετρηϑέν]. 

εἴτε ὑγρόν τι εἴη εἴτε ξηρόν. οὕτω "xol τὴν λογικὴν πραγματείαν 
μετὰ μὲν πραγμάτων ὑπ τ τ σχοπῶν λέγε μέρος φιλοσοφίας, ἄνευ 20 

20 0à πραγμάτων Ψιλοὺς τοὺς χανόνας λέγε ὄργανον. ταῦτα xal περὶ 

τούτου. 
᾿Βπειδὴ δὲ εἴρηται ὅτι τρία ἐστὶν εἴδη συλλογισμοῦ, ἀποδειχτιχόν, διαλεχτι- 

χόν, σοφιστιχόν, xni περὶ μὲν τοῦ ἀποδειχτιχοῦ διδάσχει ἐν τοῖς ᾿Υ̓στέροις 
ἀναλυτιχοῖς, περὶ δὲ διαλεχτιχοῦ ἐν τοῖς Τόποις, περὶ δὲ τοῦ σοφιστιχοῦ 

25 ἐν τοῖς Σοφιστιχοῖς ἐλέγχοις, τὰς P (ere τέχνας xai τὰ [Περὶ τῆς ποιητι- 25 
- cT ih. 

χῆς ποῦ χοροῦ EE βούλε ται γὰρ αὐτὰ τῆς SUR εἶναι πραγματείας. 

ἢ λεχτέον τοῦτο, ὅπερ xat ἀληϑέστατόν ἐστιν, ὅτι ἄλλο ἐστὶν ἢ συλλο- 

γιστιχὴ πραγματείχ χαὶ ἄλλο λογιχή. εἰ μὲν οὖν τῆς συλλογιστιχῆς | 
ἣν Ν , - c ^ ^ e 2 ch , SEN — M ( : 

τὴν διαίρεσιν ποιοῖμεν, διαιροῦμεν, ὡς εἴρηται, εἰς τρία εἴδη, τοῦ συλλο- f. 95» 

80 γισμοῦ: ὃ γὰρ πειραστιχὸς ὃ αὐτός πώς ἐστιν τῷ σοφιστιχῷ ἀμφότεροι 
ΕΝ «tt VU Ὡς ἐδ ETE Aat e ei s γὰρ ψευδῆ, συλλογίζονται, ἀλλ ὃ μὲν μοχϑηρᾷ συμποδίζων προαιρέσει, ὃ 
PP [e ER y EET zd tay: Εὐχλείὸ NE. - ! ὃ ΄ PUN. AN 0& βελτίστῃ ὠφελῶν, ὡς 6 [ὐχλείδης διὰ τῶν ψευδαρίων JS LORD 

c γυμνάζει: xal οὐ παραληψόμεϑα τὰς Περὶ ποι- 
p ἘΣ XN τέ: Z » 5 ἡτοριχὰς τέχνας οὐδὲ 

ἡτιχῆς᾽ ἀσυλλόγιστα γὰρ ἐχεῖνα. εἰ δὲ τῆς λογιχῇς τὴν δια 
τὸ 

αίρεσιν ποιοῦ- 

35 uev, διαιροῦμεν οὕτως" τῆς λογιχῆς τὸ μέν ἐστιν συλλογιστιχόν, τὸ δὲ 
5 , - - ' N , ^ , M ^N ^ , 

ἀσυλλόγιστον. τοῦ συλλογιστιχοῦ τὸ μὲν ἀποδειχτιχόν, τὸ δὲ διαλεχτιχόν, 

τὸ δὲ σοφιστιχόν᾽ τοῦ ἀσυλλογίστου τὸ μὲν ἔωμετρον, τὸ δὲ ἄμετρον, ἔμμε- 
τρον μὲν τὸ [Περὶ ποιητιχῆς, ἄμετρον δὲ τὸ Περὶ τῶν ῥητορικῶν τεχνῶν. 10 

1 αὐτοὺς scripsi: αὐτὸς P 10 λέγει] ef. p. 6,5 sq. 14 αὐτῇ scripsi: αὐτὴν P cf. 

ó 
p. 9,31 11 ἄλλο ὁτιοῦν scripsi: ἄλλο τι et in mrg. ὅτι P. cf. p. 9,1. 20 πῆχυν — 

νετρηδέν delevi 19 post ὑποχειμένων 2 litt. eras. P 24 fortasse {τοῦ ὃ. 

26 πραγματείας elvat P. pr. 29 an motoopev? ut vs. 24, 29 
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ν περὶ τί xal τίνος ἐστὶν ἣ σχέψις ἕως 
τοῦ T, μηϑενὸς χατηγορεῖσϑαι. 

Τὸν σχοπὸν ἐνταῦϑα προαναφωνεῖ. εἴωϑεν δὲ πολλάχις τοῦτο ποιεῖν. 
τοῦτο ἐποίησεν xal ἐν τοῖς Ἰόποις" ἀρχόμενος εὐϑὺς τὸν σχοπὸν ἀνεφώνησεν 
σαφῶς, ὅτι ἣ πρόϑεσις τῆς πραγματείας τοιάδε ἐστίν. τοῦτο δὲ xal ἐν- 15 

ταῦϑα ποιεῖ. λείπει δὲ τὸ ᾿χρή᾽ * ̓ Αττιχὸν δὲ τὸ ἔϑος" πρῶτον εἰπεῖν 
χρὴ περὶ τί ἐστὶν $ Ὁ τοις Sus χοινοῦ γάρ ἐστιν T, σχέψις) xal 

τίνος ἣ σχέψις ἀντὶ τοῦ ᾿ περὶ τίνος᾽. εἶτα πρὸς μὲν τὸ περὶ τί ἀποδέδω- 
xev τὴν αἰτιατιχήν, ὅτι περὶ ἀπόδειξιν" πρὸς δὲ τὸ περὶ τίνος ἀποδέδω- 
χεν τὴν γενιχήν, x ἐπι στήμ, uns surgeon e πῶς δὲ λέγει 

eo [0] τὸν σχοπὸν εἶναι περ t£y. xal ἐπιστήμης Ὑπὸ χαί- 20 

τοι, ὡς εἴρηται, οὐχ ἐν τούτοις λέγει περὶ ἀποδείξεως ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ᾿Υστέ- 

ροις ἀναλυτιχοῖς: ἐν γὰρ τούτοις περὶ συλλογισμοῦ ἁπλῶς λέγει τὰ χοινῶς 
M [4 , - , e » , M M Χ 

ὑπάρχοντα πᾶσι συλλογισμοῖς. χαὶ λέγομεν ὅτι ἄλλο ἐστὶν τὸ προσεχὲς ! 

à 
f τέλος, ἄλλο τὸ ἀπωτέρω: οἷον προ ἐς τέλος ἐστὶν τοῦ σπουδαίου ἢ 

ἀρετή. ἀπωτέρω δὲ f, εὐδαιμονία: ἵνα γὰρ sodes τύχῃ. σπουδάζει 25 

ἀρετὴν χτήσασϑαι. — xal τούτων τοίνυν τῶν βιβλίων ὃ μὲν προσεχὴς σχο- 

πός ἐστιν περὶ συλλογισμοῦ Je. 6 ὃὲ ἀπωτέρω περὶ ἀποδειχτιχοῦ" — xal 
γὰρ εἰς τοῦτον τὸν σχοπὸν εἴη πᾶσα πραγματεία περὶ συλλογισμῶν" | 

χαὶ γὰρ οἱ διαλεχτιχοὶ γυμνασίας ἕνεχεν παραλαμβάνονται, ἵνα γεγυμνα- f. 96r 

σμένοι τοῖς ἀποδειχτιχοῖς συλλογισμοῖς προσβάλλωσιν, xal ot σοφιστιχοὶ 

παραλαμβάνονται, ἵνα τὰς ἐνοχλήσεις χαὶ τὰς ἀπάτας τῶν σοφιστῶν ἐχ- 

φυγόντες ἀνεμποδίστως τοῖς ἀποδειχτιχοῖς χρώμεϑα. οὐ τὸ προσεχὲς οὖν ὅ 
τέλος ἐνταῦϑα ἀναφωνεῖ τοῦ βιβλίου ἀλλὰ τὸ ἀπωτέρω, τῶν ὃ βιβλίων 

ἅμα τὸν σχοπὸν λέγων. cesse ς γοῦν τὰ ὃ βιβλία ἐν ἀναχεφαλαιώσει 

τοὺς δύο σχοποὺς λέγει, τόν τε προσεχῆ τῶν πρώτων δύο, ὅτι περὶ συλλο- 

- 
t 

^ “Ὁ Al Με , , — e , PN e M Ji ^ ER ΝΣ λέγ Ἰσμοῦ, χαὶ τὸν ἀπωτέρω τῶν ὑστέρων δύο, ὅτι περὶ ἀποδείξεως: λέγει 

γὰρ οὕτως: “περὶ μὲν οὖν συλλογισμοῦ καὶ ἀποδείξεως, τί τε ἑχάτερόν 10 
ἐστιν χαὶ πῶς γίνεται, φανερόν ἐστιν, ἅμα δὲ χαὶ περὶ ἐπιστήμης ἀπο- 
ΡΝ - *, * LE , 25 ^N b , 3 b] , 

δειχτιχιχῆς᾽ ταὐτὸν γάρ Bou. οὐ Sg δὲ ὅτι ταὐτόν ἐστιν ἀπόδειξις 
χαὶ ἐπιστήμη ἀπο VUE ἀλλ ὅτι ταὐτόν ἐστιν εἰπεῖν περὶ ἀποδείξεως 

χαὶ ἐπιστήμης ἀποδειχτιχῆς" 6 γὰρ λέγων περὶ ἀποδείξεως δῆλον ὅτι λέγει 
τὰς μεθόδους ἃς δεῖ εἰδέναι τὸν ἕξιν ἔχοντα ἐπιστημονιχὴν τῆς ἀποδειχτι- 15 

z *, ^w 

ὃ 
XTc' αφέορει γὰρ ἀπόδειξις ἐπιστήμ), χποὸ UT, f ἢ μὲν ἀπόδειξ χῆς" διαφέρει γὰρ ἀπόδειξις ἐπιστήμης ἀποδειχτιχῆς, T) ἢ μὲν ἀπόδειξις 
συλλογισμός ἐστιν ἀποδειχτιχός, ἢ δὲ ἐπιστήμη f, ἀποδειχτιχὴ ἕξις ἐστὶν 

2 χατηγορῆσϑαι Ρ 9 προαναφωνεῖ scripsi: πρὸς ἀναφωνεῖ P 4 aut ἐν οἷς ante ἀρχ. 

aut γὰρ post ἀρχ. addendum videtur 5 an δὴν 16 τύχῃ P?: τύχεῖ P! 

πουδάζη P 2] an προσβάλλωμεν cf. vs. 29 22 ἐνοχλήσης P pr. eorr. P! 

26 τῶν «c P 27 τῶν ἀπωτέρων P λέγει] Anal. Post. II 19 p. 99*15—17 

29 ἐστιν alterum om. Arist. (non om. D) 9l ταὐτόν scripsi: ταυτὸ ὧν (sic) P 
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ἧς οἷόν τέ ἐστιν συλλογισμοὺς ἀποδειχνύνα. περὶ ἀποδείξεως 
-* , ^ M οὖν λέγει εἶναι τὸν σχοπὸν xal ἐπιστήμης ἀποδειχτιχῆς, ὅτι mapa- 

διδοὺς τὰς ἀποδειχτιχὰς μεϑόδους δῆλον χαϑίστησιν οἵαν δεῖ ἕξιν ἔχειν 30 
τὸν ἐπιστήμονα τῆς ἀποδειχτιχῆς. εἶτα, φησίν. χρὴ διορίσαι τί ἐστιν 

€ xal τί ὅρος xai τί συλλογισμός: χατὰ χοινοῦ δὲ χρὴ 
Ἂς E] 

σι 1 TO eo. e 2S a ec 

λαμβάνειν λεῖπον τὸ “χρή᾽. σπερ δὲ οἱ γεωμέτραι προλαμβάνουσιν 
, 

-΄ ξ. Mes ατα ὧν δέονται, οὕτως χαὶ οὗτος εἴωϑεν προλαμβάνειν λήμματα ὧν 

δέεται εἰς χατασχευὴν τοῦ προχειμένου. ὥσπερ οὖν ἐν ταῖς Κατηγορίαις 25 

σχοπὸν ἔχων διαλαβεῖν περὶ τῶν δέχα χατηγοριῶν προέλαβέν τινα xoi 

10 εἶπεν περὶ ὁμωνύμων, περὶ συνωνύμων xai ἄλλων τινῶν. xoi ἐν τῷ [Περὶ 
ἑρμηνείας σχοπὸν ἔχων περὶ λόγου εἰπεῖν, ὡς xat αὐτὸς λέγει 6 δὲ ἀπο- 

αν]τιχὸς λόγος τῆς νῦν ϑεωρίας ἐστίν᾽᾽, προέλαβέν τινα, πρὶν ἄρξηται f. 90» Ϊ [ , É f 
, λέγειν περὶ τοῦ debes cu (οὕτως γοῦν ἄρχεται" “πρῶτον δεῖ ϑέσϑαι τί 

^ 

ὄνομα xai τί pua ), οὕτως xai ἐνταῦϑα digo Es τινὰ ὥσπερ λήμματα. 
2 ^ 

15 ἐπειδὴ γὰρ σχοπὸς αὐτῷ περὶ τὸ-- εἰπεῖν, ἣ δὲ ἀπ πάδει ξις συλλο- 
D 

CET e s tacukdnom S PAST: σμός ἐστιν, 6 δὲ συλλογισμὸς ἐ Ἐπ τος á δὲ πρότασις) ἐξ ὅρων, 5 
M ὶ ρολαβεῖν χαὶ διορίσαι. ζητεῖ E πῶς τὸ [Περὶ ἕρμη- εὶ g Cc εὶ S c [0] [0] 

, 

εἰχότω π 
, ' ΄ , , ΄ H , N 

γείας ὅλον περὶ προτάσεων εἰπών (πάντα γὰρ τὰ ἐχεῖ λεγόμενα περὶ mpo- 

τάσεών ae Dun τὸ [Περὶ ἑρμηνείας ἀλλ᾿ οὐ psp ὀνομάζει, ἀλλὰ 

ς ἀποφαντιχοὺς ὀνομάζει. χαὶ ἅπαξ, μᾶλλον δὲ δὶς 
[4 M ^ , er 2 , - , 

μόνον ἔστιν οὐρεῖν τ τὸ τῆς προτάσεως ἐν ὅλῳ uod τῷ βιβλίῳ- 10 
cc 

φησὶν γὰρ "s 

τῆς προτάσεως ἣ ϑατέρου μορίου τῆς ἀντιφάσεως, T δὲ πρότασις dyzt- 

eo οὖν f, ἐρώτησις ἣ διαλεχτικὴ ἀποχρίσεώς ἐστιν αἴτησις, 7, 

φάσεως μιᾶς μόριον. ὡς μὴ πάνυ οὖν ἐγνωσμένον τὸ ὄνομα διορίζει 
E ἐξ " , , - E 

35 ἐνταῦϑα. εἰ δὲ βούλει τὸ ἀληϑέστερον λέγειν, ὅτι οὐδαμοῦ ἐν τῷ [Περὶ 
€ , M , i d 54 $32 er * , ' *, - 

ρυμηνείας περὶ προτάσεων εἶπεν, ἀλλ ὅλον τὸ βιβλίον περὶ ἀποφαντιχοῦ 15 ξ 
- 

, 
z 
- στιν λόγου, ὡς xal αὐτὸς εἶπεν “ὁ ὃς dmogavuxóc λύγος τῆς νῦν ϑεω- 

e A ὶ προτάσεως αὐτῷ πρόχειται λέγειν. 
MEape 4.33 , ΄ 3 ρίας ἐστίν" οὐ μέντοι εἶπεν 

διαφέρει γὰρ πρότασις ἀποφαντιχοῦ λόγου: πᾶσα μὲν γὰρ πρότασις 
P * , M , ») Ὁ P! 5 M , , 30 πάντως xal ἀποφαντιχὸς λόγος, οὐ πᾶς δὲ ἀποφαντιχὸς λόγος πρό- 30 

τασίς ἐστιν.  xaU ἑαυτὸν μὲν γὰρ ὃ ἀποφαντιχὸς λόγος οὐχ ἔστιν 
πρότασις" τότε δὲ γίνεται πρότασις, ὅταν μέρος συλλογισμοῦ γένηται" 
οἷον ἐὰν. εἴπω xav αὐτὸ τοῦτο “ἣ ψυχὴ αὐτοχίνητός ἐστιν᾽, λόγον 

μὲν ἀποφαντιχὸν εἶπον, οὐ μὴν πρότασιν. πότε δὲ γίνεται πρότασις: 
t. - » Ce ' , 3 ? - 

35 ὅταν ὡς EU συλλογισμοῦ εἴπω τὸ ᾿ἣ ψυχὴ αὐτοχίνητός ἐστιν᾽ xai?» 
ἐπαγάγω τὰς ἄλλας προτάσεις χαὶ τὸ συμπέρασμα. ἐπειδὴ οὖν ἐν μὲν 

* €- ἂν ἃ , , ' Y Q? TC ^N 
τῷ [Περὶ ἑρμηνείας λόγους ἀποφαντιχοὺς ἔλεγεν χαϑ᾽ αὑτούς, ἐνταῦϑα δὲ 

1 οἷόν τέ scripsi: οἵόνται (sic) P 8 ἐν ταῖς Κατηγ.] c. 1 p. 181 sq. 9 διαλαβεῖν 

σ E 
seripsi: προλαβεῖν P 10 καὶ alt. scripsi: o P 11 λέγει] De interpr. e. 4. p. 1726 

13 ἄρχαιται P. pr., corr. P? πρῶτον xcÀ.] De interpr. c. 1 p. 1621 16 ἡ δὲ πρ. addidi 

ὺ 
11 ζητεῖ] ef. p. 9,90 4,27 20 inpr icoma P 22 T n iino c.11 p. 20» 22—24 

21 εἶπεν] cf. vs. 11 29 immo za αὑτὸ cf. vs. 91 et p. 15, 94 an τότεν ut vs. 32 
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2 - » , 

τοὺς λόγους ὡς μέρη συλλοὴ dea uae. εἰχότως ἐχεῖ μὲν οὐδε- 

uíay νήμην τον ἐποι ἥσατο. ἐνταῦϑα δὲ ὁρίζει τί ποτέ ἐστιν f. 91τ 

πρότασις: ἐνταῦϑα γὰρ χέχρηται προτάσεσιν, ὅπου χαὶ περὶ συλλογισμοῦ 

περὶ προτάσεων τ ἀλλὰ περὶ ἀποφαντιχοῦ λόγου. 
ς, διὰ τί πρώτην εἶπεν τὴν πρότασιν, εἶτα τὸν ὅρον, 

* τῇ γὰρ αὐτῇ τάξει χέχρηται xol ἐν τῷ διορίζειν 5 
, x M , rA pe c ΄ , Y ' S DEEST M e , αὐτὰ xal λέγειν τί ἐστιν ἕχαστον τούτων. εἰ μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν ἁπλουστέ- 

a ες »ν » € Ys D AN — (Y 3 L ρων ἐζήτει ἄρξασϑαι, ἔδει ἀπὸ τοῦ ὅρου dp&táusvoy διὰ μέσης τῆς no 

πε 

» 

St 
»* end ^N NEC LL ξητεῖται δὲ καὶ ἢ τά 

, 

εἶτα τὸν συλλογισμόν 

τάσεως ἐλϑεῖν ἐπὶ τὸν συλλογισμόν: εἰ δὲ ES τῶν συνϑετωτέ ΤΟΝ ἔδει 
ἀπὰ τοῦ συλλογισμοῦ ἀρξάμενον ἐλϑεῖν ἐπὶ τὴν πρότασιν xal ἀπ᾽ ἐχείνης 
, ^ Ἁ σ Ἁ £ b! , eo e »^* 5 ^ b e αἱ ς ἐπὶ τὸν ὅρον. χαὶ οἱ μὲν λέγουσιν ὅτι ὡς ἤδη εἰπὼν ἐν τῷ [Περὶ ἕρμη- 10 
νείας περὶ προτάσεων ἀπ᾿ αὐτῆς ἤρξατο ὡς γνωριμωτέρας ἐχ τῶν περὶ 
αὐτῆς Ἀειχϑεύτων: οἵ δὲ ὅτι τὸ τῆς προτάσεως ὄνομα οὐχ αὐτὸς ἔϑετο, 

, ' M M e , M » , AURA ) , M ^N - (y 

ἀλλὰ πρὸ αὐτοῦ χαὶ ὁ Πλάτων xoi ἄλλοι αὐτῷ ἐχρήσαντο, τὸ Oi τοῦ ὅρου 
Y 36N Y -N - b ^ - 0 , (ἐσ ^N -2)) 

ὡνομα αὐτὸς ἔϑετο * προιὼν γοὺν περὶ LEV τοῦ ὁροὺ λέγει ὁρὴν oz xa. 

, 

e wx, g x S c e c^ LA c GI μενος τὸ ὄνομα, πὰ δὲ τῆς προτάσεως οὐ λέγει ᾿ χαλῶ᾽ 15 
ἀλλὰ “πρότασις δέ ἐστιν’ ὡς xal πρὸ αὐτοῦ λεγομένου τοῦ ὀνόματος τού- 

, 91$ , Y » € , y Ny 
του. λέγουσιν ὅτι ἀπὸ τούτου ἤρξατο ὡς γνωριμωτέρου. ἔστιν δὲ ἄλλη 
αἰτία πιϑανωτέρα xai μᾶλλον ἀληϑής, T, χαὶ τῷ φιλοσόφῳ δοχεῖ * * ἀπὸ 

τῆς προτάσεως σαφηνίζειν τὸν ὅρον τῷ χατὰ ἀνάλυσιν τρόπῳ διδασχαλίας 
, , , - , , ' (ἐσ ^N - b] e 

χεχρημένος οἰχείως τοῖς προχειμένοις" λέγει γὰρ "pov ὃὲ χαλῷῶ εἰς ὃν 90 
διαλύεται T, πρότασις. ἀνάγχη οὖν ἡμᾶς προγνῶναι τί ποτέ ἐστιν πρό- 
τασις, εἰ μέλλοιμεν ἀπ᾽ αὐτῆς τὸν ὅρον γνώσεσϑαι: διὸ ἀπὸ τῆς mpo- 

τάσεως ἤρξατο, ἔστιν δὲ πρότασις μὲν ὡς τύπῳ εἰπεῖν τὸ “ἀνϑρωπος 
σ ^N A εἰς ἂν ) ^ ἯΙ au Ὁ) M Χ Χ περιπατεῖ. , ὅρος δὲ τὸ ᾿ἀνθρωπος᾽ T, τὸ “ περιπατεῖ, συλλογισμὸς δὲ τὸ 

ψυχὴ αὐτοχίνητος, πᾶν ἀρ τοΧ Ή Βα, ἀεικίνητον, πᾶν ἀεικίνητον ἀϑάνα- 25 

tov, f, ψυχὴ ἄρα ἀϑάνατος᾽. χρὴ δέ, φησίν, διορίσαι ποῖος μέν ἐστιν 
* ^ , - ^N P] ELA , l4 ' b] , 

συλλογισμὸς τέλειος, ποῖος OS ἀτελής. τέλειον λέγει τὸν αὐτάρχη 

τὸν uj δεόμενόν τινος πρὸς τὸ εἶναι, ἀτελῇ δὲ τὸν δεόμενον: xal γὰρ ἐν 
CU t. ΄ A , M εἰν 5 ΄ ς ' LEE N72 , 07 

τοῖς ἀνθρωπίνοις τέλειον χαλοῦμεν τὸν αὐτάρχη x«i μὴ δεό μενόν τινος. f. 97v 
ὀψόμεϑα δὲ ἐχεῖ ἐλϑόντες τοὺς sese πε 2 τοῦ τελείου xai τοῦ ἀτελοῦς, 

, 

^ » , , δὲ ἀληϑεία πάντες τέλειοί ΕΝ 
' , 

Μετὰ δὲ ταῦτα, φησίν, χρὴ piens τί λέγομεν τὸ ἐν ὅλῳ εἶναι 
[2)] μὴ εἶναι, xal τί λέγομεν τὸ χατὰ παντὸς ἢ μηϑενὸς χατη- 

Ἰορεῖσϑαι. μεμαϑήχαμεν ἐν τῷ [Περὶ ἑρμηνείας ὅτι τῶν προτάσεων αἱ 
μὲν προσδιωρισμέναι εἰσὶν αἱ O& ἀπροσδιόριστοι, χαὶ τῶν προσδιωρισμένων 

Cu (Q^ 
, [d 4 € N^ ^ 

ν χαϑολικαί εἰσιν αἱ ἔχουσαι τὸ "müc xal τὸ “οὐδείς᾽, αἵ δὲ μεριχαὶ 

τοτέρ 
4 an προτάσεως cf. p. 16,5 ὃ ζητεῖται] εἴ in ras. P 9 εἰ in ras. P συνϑέτων P 

(superser. P!) 11 τὸν] v in ras P. 15 προϊὼν] p. 24^ 16 11 λεγομένου] λε in 

ras. 

19 

P τοῦ scripsi: τὸ in ras. P 18 fortasse ζοῦν) ὅτι τουτούτου (sic) P 

lac. signavi; supple velut λέγομεν οὖν ὅτι δοχεῖ 20 τῶ ex τὸ corr. P! 30 τοῖς] 

ς did... P? 91 ἐκεῖ] p. 30,94 sq. 90 ἐν τῷ Περὶ &pp.] ὁ. 1 p. 173 38 sq. 



[31 

10 

15 

30 

AMMONII IN ANALYT. PRIOR. I 1 [Arist. p. 24310. 16] 

eme, LÀ "P NX δ΄ M1 bi € , —-—) ^ - , T E 

αἱ ἔχουσαι τὸ “τὶς xal τὸ “οὐ müc'. περὶ τῶν προτάσεων οὖν λέγει 
ἐνταῦϑα τῶν ἐχουσῶν τοὺς χαϑόλου διορισμοὺς ἕχατέρωϑεν ἐπιχειρῶν, 
ποτὲ μὲν ἀπὸ τοῦ ὑποχειμένου ποτὲ ὃὲ ἀπὸ τοῦ χατηγορουμένου, ἐν ἔχα- 

τέρῳ χαϑ᾽ ἐχάτερον, χατά τε τὸ χαταφατιχὸν xal χατὰ τὸ ἀποφατιχόν. 
- —Ó € » 8 - - ER » CN , fi er ΕΝ - F. , 

οἷον πᾶς ἀνϑρωπος ζῷον, οὐδεὶς ἄνθρωπος τετράπουν: ἐν ὅλῳ τῷ ζῴῳ 

ἐστὶν ὁ ἀνϑῦρωπος xal ἐν οὐδενὶ τετράποδί ἐστιν: ἐνταῦϑα ἀπὸ τοῦ ὑπο- 
, - v -" , o Y 

χειμένου ἐπεχείρησεν: πᾶς γὰρ ἄνθρωπος ἐν τῷ ζῴῳ ἐστὶν man ὄντι. 

χαὶ οὐδεὶς ἄνθρωπός ἐστιν ἐν τῷ τετράποδι ὅλῳ ὄντι. διὰ οὖν τοῦ τὸ 
ἐν ὅλῳ εἶναι ἐσήμανεν τὴν χατάφασιν, διὰ δὲ τοῦ μὴ εἶναι τὴν ἀπό- 

φασιν. εἶτα ἀπὸ τοῦ xc ἐπιχειρεῖ: χατὰ παντὸς γὰρ τοῦ 
- ΄ -ς M v - ) 

ἀνθρώπου χατηγορεῖται τὸ ζῷον ἐν τῇ χαταφάσει τῇ ᾿ πᾶς ἄνϑρωπος ζῷον 
΄ - € »^ 

xdi xav οὐδενὸς dünn χατηγορεῖται τὸ τετράπουν ἐν τῇ ᾿᾿οὐδεὶς 

ἄνϑρωπος τετράπουν᾽ ἀποφάσει. 

p.24216 Πρότασις μὲν οὖν ἐστιν λόγος καταφατιχὸς ἕως τοῦ 7, i 
' ^ 

δονὴν 
^ MJ 7r , , 

τὸ τὴν ἡδονὴν μὴ εἶναι ἀγαϑόν. 

Τρία ἐστὶν ταῦτα, λόγος, ἀπόφανσις, πρότασις. χαὶ δοχεῖ τὰ τρία 
Ἁ ed 5 e , ; ΨΥ ^N AJ , ' ri » ru 53 32 χατὰ τοῦ αὐτοῦ λέγεσθαι: οὐχ ἔστιν OE τὰ τρία χατὰ τοῦ αὐτοῦ, ἀλλ 

ἔστιν τις αὐτῶν διαφορά. ὁμοίως δέ ἐστιν τούτοις ἄλλα τρία ἀνάλογον. 
Y» Ἃ ew $5 «X , , e Mi , ^N Ἁ 

ὄνομοι T, ῥῆμα (οὐδὲν γάρ μοι διαφέ pet), φάσις, ὅρος. xal πάλιν δὲ τὰ 

τρία δοχεῖ χατὰ τοῦ αὐτοῦ λέγεσϑαι: οὐχ ἔστιν δὲ τὰ τρία χατὰ τοῦ αὐτοῦ, 

ἀλλ ἔχει τινὰ διαφοράν. πᾶσα μὲν γὰρ πρότασις xal ἀπόφανσίς ἐστιν, 

xal πᾶσα ἀπόφανσις x«l λόγος ἐστίν" οὐχέτι δὲ τὸ ἀνάπαλιν" οὐ γὰρ πᾶς 

15 

25 

λόγος ἀπ ὀφαγσίς ἐστιν. τί - ἐστιν | ἀπόφανσις: λόγος “ἐν ᾧ τὸ ἀλη- f.98r 
T 1 ? I [ 

ϑεύειν T, ψεύδεσϑαι ὑπάρχει᾽᾽. ὡς εἶπεν ἐν τῷ llepl ἑρμηνείας. ἔστιν δὲ φῳως Ire 0S ρχε *, ς cCld4- Iz v e ρῃυὴνξ . -l Φ 

QU» 5 T , "^ ΟΣ κι x , e 

λόγος ἐν ᾧ οὐχ ἔστιν τὸ ἀληϑεύειν ἢ ψεύδεσϑαι, olov 6 εὐχτιχός, ὃ προσ- 

ταχτιχός: ὥστε ἔστιν λόγος μὴ ὧν ἀπόφανσις. πᾶσα ἄρα ἀπόφανσις xal 
λόγος, οὐ πᾶς ὃξ λόγος xoi ἀπόφανσις: περιληπτιχώτερος γάρ ἐστιν xai ΠΈΣ; i 1 n i i h 

ἐπὶ πλέον 6 λόγος τῆς ἀποφάνσεως. πάλιν ἀπόφανσις μέν ἐστιν πᾶς 
"e ^ ^ , λόγος ἐν ᾧ ἐστιν τὸ ἀληϑεύειν T, ψεύδεσϑαι: πρότασις δέ ἐστιν, ὅταν μὴ 

x«U ἑαυτὸν ἢ 6 λόγος ἀποφαντιχός, ἀλλὰ μέρος τοῦ συλλογισμοῦ νοῆται. 
- 2. cU Ue aS /»" , ' ) (ent ec nd VÉ , yt οἷον ἐὰν εἴπω ὡς δογματίζων λόγον τινὰ xa αὑτόν. “ἢ ψυχὴ αὐτοχίνητός 

ἐστιν᾽, ἀπόφανσιν μὲν λέγω, qup δὲ οὔ: ἐὰν δὲ πη}. Tideo ὡς 

μέρος τοῦ συλλογισμοῦ εἴπω 'f$ ψυχὴ αὐτοχίνητός ἐστιν’ ὡς ἐπάξων τὰ 

ἄλλα λήμματα χαὶ τὸ συμπέρασμα, ἵνα τὸν συλλογισμὸν πληρώσω, τότε 

ὗ - 
4 χαταφατιχὸν — ἀποφατιχόν seripsi: inv. ord. P 8 οὖν τοῦ scripsi: τοῦ ὅτι P 

9 εἶναι prius ex Arist. scripsi: 9 ἢ 

ἑρμ.} e. 4 p. 1723 

φι 

0 

ἐστιν P 18 οὐχέτιν P 25 ἐν τῷ Περὶ 
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M iJ 5 , , , , , , ^ M M F 

τὴν ἀπόφανσιν καὶ πρότασιν ἐποίησα, μέρος αὐτὴν τοῦ συλλογισμοῦ ποιή- 

σας. ὥστε ἣ d ἐπόφανδις περιληπτιχωτέρα ἐστὶν καὶ ἐπὶ πλέον τῆς mpo- 
- 

τάσεως" πᾶσα ἄρα πρότασις xol ἀπόφανσις, οὐ πᾶσα OR ἀπόφανσις πρότασις. 
2 , ou διὸ καί, ὡς εἴρηται, ἐνταῦϑα ὁρίζει τί ποτέ ἐστιν πρότασις. ἐν γὰρ τῷ 1 

D 

Y 

Περὶ ἑρμηνείας οὐ περὶ προτάσεως ἐδίδαξεν ἀλλὰ περὶ ἀποφαντιχοῦ λόγου" 
χαϑ’ ἑαυτοὺς γὰρ τοὺς λόγους ἐλάμβανεν, οὐχ ὡς μέρη συλλογισμῶν. 
ἐνταῦϑα δὲ τοὺς ἀποφαντιχοὺς λόγους λαμβάνων μέρη τῶν συλλογισμῶν 
δῆλον ὅτι προτάσεις αὐτοὺς ποιεῖ, χαὶ εἰχότως δρίζεται τί ποτέ ἐστιν 
πρότασις. πάλιν δὲ ἐπὶ τῶν ἄλλων: πᾶς μὲν γὰρ ὅρος φάσις ἐστίν, χαὶ 3 

^ ^ , » tM ^N , , 5 Ἁ “ » -^ 

πάσα φᾶσις ovoux Ἢ pru οὐχέτι ὃὲ ἀνάπαλιν: οὐ γαρ πᾶν ovouao ἢ - 

uo "E E: -G Ὡς a ̂  ἐστίν. τί γάρ ἐστιν φάσις; τὰ μόρια τοῦ ἀποφαντιχοῦ λόγου 

φάσεις εἰσίν, ὡς καὶ ἐν τῷ Περὶ ἑρμηνείας λέγων περὶ ἀποφαντιχοῦ λόγου 

σαφῶς εἶπεν “τὸ μὲν οὖν ὄνομα T, ῥῆμα φάσις ἔστω μόνον. ἔστιν δὲ 
ὄνομα ἢ ῥῆμα τὰ μόρια τοῦ εὐχτιχοῦ T, τοῦ προσταχτιχοῦ λόγου, ἃ οὐχ 

»! 

i 
εἰσὶν φάσεις: περιληπτικώτερον ἄρα ἐστὶν τὸ ὄνομα xal xb ῥῆμα χαὶ ἐπὶ 

τὸ [0 eo x 

icd NE 
6 Ὡς [1 0 ἣν c 4 " ὥστε πᾶσα uiv φάσις xai ὄνουα T, ρῥῆυα. οὐ πᾶν δὲ h | T aed Meo 

AJ 

ὄνου α ἢ, ῥῆμα χαὶ φάσις. πάλιν φάσεις μέν εἰσιν τὰ μόρια τῆς πον 

τῷ ge 

, ^ , * 

σεως, | ὅροι E τὰ μόρια τῆς προτάσεως, τὸ ὑποχείμενον xal χατηγορού- f. 98v 
, ^ ΄ T αὖ , 

μενον. ὥστε ταύτῃ διαφέρει qaot ὅρου, 1| διαφέρει ἀπόφανσις προτάσεως" 
΄ [4 ΄ σ L 

τότε γὰρ ἣ φάσις ὅρος γίνεται, ὅταν T, ἀπόφανσις Τρ πᾶσι: τ" ἐπὶ 
Ψ 

πλέον ἄρα ἐστὶν χαὶ περιληπτιχωτέρα ἣ φάσις τοῦ ὅρου: f, μὲν γὰρ μόριόν 

στιν παντὸς ἀποφαντιχοῦ λόγου, ὃ δὲ μόριον προτάσεώς ἐστιν. τούτων 
2 ' ' » e - Y , [4 , 

ἰώρισμένῶν ἔλθωμεν ἐπὶ τὸ βητόν. πρόχειται αὐτῷ τὴν πρότασιν ὁρίσαι" 

τοῦτο γὰρ προέϑετο 1 3x τερον, ὁρίσαι τί ἐστιν πρότασις, τί ὅρος, τί 

e 

συλλογισμός. ἐπεὶ οὖν πᾶς ὅρος ἐχ γένους ἐστὶν xal διαφορῶν, ὡς γένος 

uiv τῆς προτάσεως λαμβάνει τὸν λόγον: ὡς εἴρηται γάρ, περιληπτιχός 10 

ἐστιν τῆς ἀποφάνσεως, ἥτις περιληπτιχή ἐστιν τῆς προτάσεως: ἀνάλογον 

ὃὲ διαφοραῖς λαμβάνει τὸ χαταφατιχὸν χαὶ τὸ ἀποφατιχὸν χαὶ τὰ ἕξῆς. 

ὥσπερ δὲ ἐν τῷ [Περὶ ἑρμηνείας μεμαϑήχαμεν, τὸ μέν τί ἐστιν ποσὸν 
᾿ τῶν προτάσεων, τὸ O& ποιόν: ἀφ᾽ ἑχατέρου οὖν ὁρίζεται τὴν πρότασιν, xoi 

3 ἀπὸ τοῦ ποσοῦ χαὶ ἀπὸ τοῦ ποιοῦ: ἀπὸ μὲν τοῦ ποιοῦ εἰπὼν λόγος χατα- 15 

“ἢ 7 ἀποφα τιχός τινος χατά τινης 7, τινὸς ἀπό τινος. ὀλίγον 

e - (0^ 7E e 53 onsp(juvüs αὐτοῦ ἀχουστέον, ἵν᾿ ἡ 7 τί λόγος χαταφατιχός τινος χατά 

ῥῆμα addendum videtur καὶ 11 φάσις scripsi cf. vs. 11: φάσεις P 25 ἔλθομεν P 
25 sq. in mrg. χαλῶς ὁ ἀλέξανδρος ἐπεσημήνατο μήτε (1. μηδὲ) ὅρον εἶναι τὸν ἀποδοϑέντα" ad 

αἱ γὰρ διαφοραὶ ἐπὶ πλέον βούλονται τοῦ ὁριστοῦ ὑπάρχειν καὶ κατὰ πλειόνων βούλονται κατη- 
- t * - , ς ' γορεῖσϑαι, ὅπερ ἐπὶ τοῦ παρόντος οὐχ (]. οὐχ) ὑπάρχει" ob γὰρ κατὰ προσϑέσεως (]. προτάσεως) 

καὶ ἑτέρου τινὸς T| τε χατάφασις χαὶ ἀπόφασις κατηγοροῦται (l. χατηγοροῦνται). 

À Y 
ὑπογραφὴν δεῖ χαλεῖν αὐτήν P! 20 ὅρον P, superscr. P? 29 ἐν τῷ ΠΙερὶ &pp..] 

& f νεμαϑήχαμεν ἐν τῷ περὶ ἐρμηνείας P pr. 99 iv 7, t in ras. P fortasse 
τὸ λόγος χαταφατιχκὸς (7| ἀποφατικός) τινος χατά τινος ἢ τινὸς ἀπό τινος (ἀντὶ τοῦ λόγος 

ἀλλὰ μᾶλλον 
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τινος ἢ τινὸς ἀπό τινος. ἐν μὲν γὰρ τῇ χαταφάσει χαταφάσχομέν τι 

χατά τινος" οἷον Σωχράτης δίχαιός ἐστιν, χαὶ τοῦ Σωχράτους χαταφάσχομέν 

tt, τὸ δίχαιος: ἐν δὲ τῇ ἀποφάσει ἀποφάσχομέν τι ἀπό τινος’ οἷον ἡ ὃ 
Σωχράτης ἄδιχος οὐχ ἔστιν᾽ ἀποφάσχομεν χαὶ ἀπαγορεύομεν χαὶ ἀποχωρί- 
ζομεν τοῦ Σωχράτους τὸ ἄδιχον: πᾶσα γὰρ πρότασις ἢ χαταφατιχή ἐστιν 
ἢ ἀποφατιχή. χαὶ ταύτῃ διαφέρουσιν χατὰ τὸ ποιόν. ἀπὸ δὲ τοῦ ποσοῦ 
δρίζεται αὐτὴν λέγων ὅτι οὗτος ὃ λύγος T, χαϑόλου ἐστὶν T, ἐν μέρει 

ἢ ἀδιόριστος: πᾶσα γὰρ πρότασις T, χαϑόλου ἐστὶν T, μεριχὴ T, ἀδιόρι- 

Gtoc* ἢ γάρ τινα τῶν χαϑόλου προσδιορισμῶν ἔχει Tj, τινα τῶν μεριχῶν ἢ 
ἀπροσδιύριστός ἐστιν. οὗτός ἐστιν ὃν ἀποδίδωσιν bti "ijs προτάσεως. ἰστέον 
ὃ 
ἀπό τινος" χαὶ σαφῇ ποιεῖ τὸν ὅρον ἣ πον Mera τὸ μὲν γὰρ 

τινὸς χατᾶ τινος περὶ τῆς τ ἂν εἴη χείμενον, τὸ δὲ τινὸς 

ἀπό τινος περὶ ἀποφάσεως. τὰ δὲ ἀρχαῖα βιβλία χαὶ ἢ ἀρχαία γραφὴ 
οὐχ ἔχει τὸ ἣ τινὸς ἀπό τινος" ὕστερον γὰρ προσετέϑη σαφηνείας χάριν" 

ἀλλὰ μόνον τὸ τινὸς χατά τινος ἔχουσιν. χαὶ εἴη ἂν τὸ τινὸς χατά 
τινος λεγόμενον xal ἐπὶ τῆς χαταφάσεως χαὶ ἐπὶ τῆς ἀποφάσεως. ἢ 

ἐπειδὴ περὶ μόνων χατηγοριχῶν συλλογισμῶν ἐνταῦϑα διαλαμβάνει χαὶ 

προτάσεων δῆλον ὅτι ὁμοίως (τῶν γὰρ προτάσεων at μέν εἰσιν χατηγορι- 

χαί, αἱ τελείως xol ἀδιστάχτως ἀποφαινόμεναι. οἷον T, ψυχὴ αὐτοχίνητός 

ἐστιν, αἱ δὲ ὑποϑετιχαί, αἱ μὴ τελείως ἀποφαινόμεναι ἀλλ᾽ ἐν ὑποϑέσει, 

οἷον εἰ ἡμέρα ἐστίν, φῶς ἐστιν: ὁ γὰρ οὕτως λέγων οὐ τελείως ἀποφαί- 

γεται ὅτι φῶς ἐστιν, ἀλλ᾽ ὑπόϑεσιν s τὸ ᾿εἰ ἡμέρα ἐστίν᾽ λέγει ὅτι 
εἰ ἡμέρα ἐστίν, φῶς Bopp, ἐπειδὴ οὖν πᾶσαι αἱ ERREUR. ἃς παραλαμ- 

βάνει ἐνταῦϑα, κατηγορικαί εἰσιν xai οἵ συλλογισμοὶ πάντες, περὶ ὧν ἐν- 

ταῦϑα διαλαμβάνει, χατηγοριχοί εἰσιν, τὸ τινὸς χατά τινος εἶπεν χαὶ 

ἐπὶ τῆς χαταφάσεως xal ἐπὶ τῆς ἀποφάσεως. ὡς dv εἰ εἶπεν ᾿ πρότασίς 
σ 

χατά τινος ἀντὶ τοῦ Da (οριχός᾽. ἣ τὸ τινὸς χατά τινος ἀχουστέον 

ἀντὶ τοῦ ᾿ περί τινος  χοινότερον γάρ ἐστιν τὸ περί τινος xal χαταφάσεως 
χαὶ ἀποφάσεως" χαὶ γὰρ χαὶ ὃ τὴν χατάφασιν λέγων περί τινος λέγει χαὶ 

ὃ τὴν ἀπόφασιν. 
Et pL OT / 2 v Lig - (f zi , , er MR τα ἐξηγεῖται τί ἐστιν τὸ ἐν τῷ ὅρῳ εἰρημένον χαϑόλου χαὶ τί τὸ 
, M , M »^ , M , ^ MI ἐν μέρει xal τί τὸ ἀδιόριστον. χαὶ λέγει χαϑόλου λέγειν τὸ παντὶ 7, 

μηϑενὶ ὑπάρχειν. τοῦτο δὲ περὶ τῆς χαϑύλου χαταφατιχῆς εἶπεν vid 
M , 5 M n X ' » 

τῆς χαϑόλου ἀποφατιχῇς" ἐὰν μὲν γὰρ εἴπω ᾿ πᾶς ἄνϑρωπος δίπους «X 
ἐς 

, 
c I παντὶ τῷ ἀνθρώπῳ λέγω ὑπάρχειν τὸ δίπουν: ἐὰν δὲ εἴπω “οὐδεὶς ide 

, 2l Fb 5 M D , , [4 ^ , πῶς τετράπουν ἐστίν᾽, οὐϑενὶ ἀνθρώπῳ λέγω ὑπάρχειν τὸ τετράπουν. | 

11 

925 

ὲ ὅτι τὰ ih γεώτερα βιβλία | ἔχει τὸ τινὸς κατά τινος T, τινὸς f. 99: 
, 

20 

25 

χαταφατιχός τινος χατά τινος T, ἀποφατιχός τινος ἀπό τινος) cf. p. 17,28. 29; an τί delendum 

et ἀποφατιχός ἃ librario ad vs. 32 aberrante omissum post ἢ addendum est? 

4. ὃ ἀποχωρίζωμεν P 9 προσδιορισμιῶν scripsi ef. p. 18, 22: προσδιορισμὸν P 

11. 12 ἢ τινὸς ἀπό τινος in nostris codd. deest 15 σαφεινείας P 22 6 

ob corr. P 98 τῶ P 

Comment. in Arist. IV 6. Ammon. in Anal. Prior. r4 

ex 
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Ξ ἔρει δέ, τ ME ἐν μέρει δέ, φησίν, λέγω τὸ τινὶ xai τ τινὶ T, μὴ παντὶ ómdp- f. 99ν 

χειν. xal in μὲν τῶν χαϑόλου μίαν ηὗρεν ἀποφατιχήν" ἐπὶ δὲ 

μεριχῶν δύο pee ἀποφατιχάς: T, τε γὰρ χαϑόλου χαταφατιχὴ προσ- 
[4 , , f , € » λαβοῦσα (xà) “οὐ γίνεται μεριχὴ ἀποφατιχή, οἷον οὐ πᾶς ἄνθρωπος 

9 δίχαιός ἐστιν, T, τε μεριχὴ χαταφατικὴ προσλαβοῦσα τὸ ᾿οὐ᾽ γίνεται μεριχὴ ὅ 

ἀποφατιχή. οἷον τὶς ἄνθρωπος δίχαιος οὐχ ἔστιν. ὁ γὰρ λέγων “ τὶς dy- 
€ ς΄ ΄ , ? ^ 5 , , € ^ ^ , [d ^N 

ὕρωπος δίχαιός ἐστιν’ τινὲ ἀνθρώπῳ λέγει ὑπάρχειν τὸ δίχαιον: ὃ δὲ 
c M » Ὁ ς , λέγων “οὐ πᾶς ἀνϑρωπος δίκαιος᾽ οὐ παντὶ ἀνθρώπῳ λέγει ὑπάρχειν τὸ 

δίχαιον: πάλιν ὁ λέγων “τὶς ἄνϑρωπος δίκαιος οὐχ ἔστιν᾽ τινὶ ἀνϑρώπῳ 

10 λέγει μὴ ὑπάρχειν τὸ δίκαιον: ὥστε xol αὕτη μεριχή ἐστιν ἀποφατιχή" 10 

μέρους γάρ τινος τῶν ἀνθρώπων ἀποφάσχει τὸ δίχαιον. τοῦτο οὖν σημαί- 

yet, διὰ μὲν τοῦ τινὶ ὑπάρχειν τὴν χατάφασιν, διὰ δὲ τοῦ μὴ τινὶ 7| μὴ 

παντὶ ὑπάρχειν τὰς δύο ἀποφάσεις. ἀμφότεραι δὲ ὑπεναντίως ἀντίχειν- 

ται τῇ μεριχῇ χαταφατιχῇ " ἑχατέρα γοῦν αὐτῶν συναληϑεύει μετ᾽ αὐτῆς 15 
15 ἐπὶ τῆς ἐνδεχομέ viis ὕλης. ἀδιόριστον δέ, φησίν, λέγω τὸ ὑπάρχειν 

ἢ υὴἡ ὑπάρχειν ἄνευ τοῦ χαϑόλου T, χατὰ μέρος ἀντὶ τοῦ ᾿ τὸ χατα- 

φάσχειν τι χατά τινος T, ἀποφάσχειν τι ἀπό τινος ἄνευ τοῦ ποιεῖν 7) 
Ω ^3 ^ ^ ^ , ) T 274 »y CA. bd , 

χαϑόλου ἢ μεριχὴν τηνε πβύτασιν ὐυνοϊοὐπετ νεῖ το ἄνϑρωπος δίχαιός 
2 2 m 35 IC , PAJ x » C» iguv', τῷ ἀνϑρώπῳ λέγω ὑπάρχειν τὸ O(xatov* ἐὰν δὲ εἴπω ᾿ἄνϑρωπος 20 

20 δίχαιος οὐχ ἔστιν᾽, τῷ ἀνθρώπῳ λέγω μὴ ὑπάρχειν τὸ δί 

τως προάγω τὰς προτάσεις" οὔτε γὰρ τοῖς χαϑόλου οὔτε τοῖς Bep 

προσδιορισμοῖς χέχρημαι. αὐτὸς δὲ xal π παραδείγμασιν Eur (ἃ) ἀνάγχη 

ἀδιορίστως προενέγκασϑαι: οἷόν ἐστιν πρότασις τοιαύτη “τῶν ἐναντίων ἣ 
αὐτὴ ἐπιστήμη,, χαὶ ἔστιν ἀληϑής: ὁ γὰρ ἰατρὸς οὐ μόνον τὰ ὑγιξινὰ 25 

35 οἶδεν ἀλλὰ χαὶ τὰ νοσώδη, τοῖς μὲν ἵνα χρήσηται, τὰ ὃὲ ἵνα φύγῃ. 

ὑάρμοστα χαὶ τὰ ἀνάρμοστα οἶδεν: xal ἐπὶ 

ὃ 

δίχαιον. χαὶ ἀδιορί- 

e , e Ἁ M ^ 

ἡμηιὼς ὁ υοὐσιχοὸς χαὶ τὰ ε 

2 
e 

ES M^ ΄ , *, , 5 - [r4 - - , " , , 2 

τῶν ἄλλων ὁμοίως ἀληϑές ἐστιν εἰπεῖν ὅτι τῶν ἐναντίων T, αὐτή ἐστιν | 
ἍΝ ΄ Y à ^ -€ ΄ - , , 
ἐὰν μέντοι εἴπω μετὰ mpopee e πάντων τῶν ἐναντίων f. 100r 

ἐστιν ἐπ torio ψεύδομαι: οὐ γὰρ πάντων τῶν ἐναντίων T, ποτ 
M 2 

ἡ. ἀλλ ἑχάστης μὲν ἀντιϑέσεως τῶν ἐναντίων ἣ αὐτή ἐστιν 
-N^ ὧν 

Ha 

SO C^ 2 d .S. 
-— "m 

Ὁ 

ς: eo a εὶ EL x ὧν zl c a εἰ "E 
(02 (ἡ 

pe ua e te 72^ 5) 2 σιν πιστήμη. οὐ πάντων δὲ ἅμα τῶν ἐναντίων" οὐ γὰρ f αὐτή ἐστιν ἐπιστήμη ὅ 

εὐαρμόστου χαὶ ἀναρμόστου χαὶ ὑγιεινοῦ ἅμα χαὶ νοσώδους. ὥστε ἀνάγχη 
ταύτην τὴν πρότασιν ἀδιορίστως προφέρεσϑαι, εἰ μέλλοιμεν ἀληϑεύειν. 

πάλιν ἐὰν εἴπω πᾶσα ἡδονὴ ἀγαϑὸν οὐχ ἔστιν᾽, ψεύδομαι: οὐ γὰρ πᾶσα 
ρῶν CAT y » ΡῈ 2 7 c P Dp N 5 , , 5 

5 Ὡδονὴ οὐχ ἀγαϑόν ἐστιν, ἀλλ at μὲν ἀχόλαστοι xal ἀχάϑαρτοι οὐχ ἀγα- 

ϑαί, αἱ OE ἐπὶ ταῖς ἀρεταῖς (xal) χαϑαραὶ ἀγαϑαί. ὥστε ἀδιορίστως λεχτέον 10 
M LASS ^ , , , 2 € , » Cw Ἁ 5 M 5 χαὶ ταύτην τὴν πρότασιν, εἰ μέλλοιμεν ἀληϑεύειν, οἷον ἡδονὴ ἀγαϑὸν οὐχ 

ἔστιν" ai γὰρ μὴ αἱρεταὶ μηδὲ ἀναγχαῖαι οὐχ ἀγαϑαί. 

ὦ τὸ addidi 6 τί (post οἷον) P ll ad οὖν in mrg. τί P cf. p. 23,21 

12 ad μὴ τινὶ in mrg. add. τὸ μὴ τί ἀντὶ τῆς χαϑόλου gue (l. ἀποφατιχῇς) λάμβανε 

7, (l. τῆς) οὐδενί: χυρίως γὰρ κατὰ πάσας τὰς ὕλας ἀντιφατικῶς αὕτη ἀντίχειται P τη 

22 ἃ addidi 24 6 ex οἱ sive oo corr. P! 936 χαὶ addidi 
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, ^N e *, ^ —€ , a 

p.24322 Διαφέρει δὲ $ ἀποδειχτιχὴ ἕως τοῦ χαϑάπερ xai ἐν 

τοῖς Τοπιχοῖς εἴρηται. 

» “ , - 5" - 

Eot«sv ἐνταῦϑα Eee χεχρῆσϑαι xal ἀφίστασϑαι τοῦ mpoxst- 
» , M d - ^ - e M 

μένου. ἐπειδὴ γὰρ σχοποὶ αὐτῷ νῦν περὶ τοῦ xotyoü συλλογισμοῦ ἁπλῶς 

διαλαβεῖν μόνου δῆλον ὅτι xal περὶ μόνης τῆς χοινῆς προτάσεως, οὐ περὶ 

ἀποδειχτιχῆς (περὶ γὰρ ταύτης ἐρεῖ ἐν τοῖς “ Υ͂στέοοις ἀναλυτιχοῖς) οὐδὲ 
περὶ διαλεχτιχῆς (περὶ γὰρ ταύτης ἐρεῖ ἐν τοῖς Τόποις), xal (οὐχ) οἰχκεί 
ὅδε μετὰ τὸ δρίσασϑαι τὴν χοινὴν πρότασιν λέγει πῇ τ ἢ ἀπο- 

δειχτιχὴ πρότασις τῆς διαλεχτιχῆς. χαὶ λέγομεν ὅτι οὐδὲν ἔξω τοῦ mpo- 

χειμένου λέγει: ταύτας γὰρ παρήγαγεν, τήν τε ἀποδειχτιχὴν χαὶ τὴν δια- 

λεχτιχήν, ἵνα δείξῃ ὅτι xat χατὰ τούτων ἁρμόζει ὃ ἀποδεδομένος (ὅρος) 

τῆς προτάσεως, χαὶ ὅτι αἱ προτάσεις οὐδὲν ἀλλήλων διαφέρουσιν, ἀλλὰ 

χατὰ πάσης προτάσεως ἀποδέδοται 6 ἀποδεδομένος ὅρος. διχῇ δὲ λαμ- 

βάνει τὴν διαφορὰν τῆς τε ἀποδειχτιχῆς προτάσεως xal τῆς διαλεχτιχῇῆς, 

ἀπό τε τῆς ὕλης xal ἀπὸ τῆς χρήσεως. ἀπὸ μὲν τῆς ὕλης, ὅτι ἢ μὲν 

19 

15 

τὸ c 

^ J M ' , - ^ 4 Ὰ 30 8 Ld , v 

αἀποδειχτιχὴ περὶ τὰ ἀναγχαῖα πράγματα Syst xà ἀεὶ ὡσαύτως | ἔχοντα, f. 100v 

ἡ δὲ διαλεχτιχὴ περὶ τὰ φαινόμενα, περὶ τὰ ἔνδοξα: ἀπὸ δὲ τῆς χρήσεως, 

ὅτι fj μὲν ἀποδειχτιχὴ πρότασις ληΨίς ἐστιν τοῦ ἑτέρου μορίου τῆς 

ἀντιφάσεως (6 γὰρ ἀποδειχνύων οὐχ ἐρωτᾷ τὸν m πο του ἀλλὰ 

τὴν πρότασιν τὴν συμβαλλομένην αὐτῷ πρὸς ἀπόδειξιν λαμβάνει, xdv τε 
ἀρέσχῃ πάντας xdv τε μηδένα ἀρέσχῃ: πᾶσα γὰρ πρότασις τὸ ἕτερον 

μόριόν ἐστιν τῆς ἀντιφάσεως: ἀντίφασις γάρ ἐστιν, ὡς xal ἐν τῷ [Περὶ 
e T cc , 5 , e * z 

ἑρμηνείας εἶπεν, ᾿᾿χατάφασις xai ἀπόφασις at ἀντιχείμεναι᾽᾽- ὥστε xv 
χατάφασιν λάβῃς χἂν ἀπόφασιν, τὸ ἕτερόν ἐστιν τῆς ἀντιφάσεως μόριον), 

2 " 

ἡ ὃὲ διαλεχτιχὴ πρότασις ἐρωτῶντι E ἐρώτησίς idit συλλογιζομένῳ 

δὴ 
3 οὐχ αὐτὸς iip ων ἑαυτῷ τὰς προτάσεις ὡς ὃ ἀποδειχτιχός, ἀλλ᾽ ἐχείνας 

ΝΕ ^ “- - C , M e 

δὲ vie τοῦ ἑτέρου τς τῆς προ ὃ γὰρ meets ἐπειὸ 

λαμβάνει ἃς δίδωσιν αὐτῷ χαὶ αἷς τίϑεται ὃ διαλεγόμενος, πᾶσαν τὴν 

ἀντίφασιν λέγων ἐρωτᾷ, ἵνα ἔχῃ ὃ ΠΡ ieeun ϑέσϑαι ᾧ uc. 

μορίῳ. τῆς ἀντιφάσεως. οἷον ἐρωτᾷ 6 διαλεχτιχὸς ᾿δοχεῖ σοι ἢ ἡδονὴ xaxd 
, * ^ δ “ 23 TY - ^ , , m Todt αὶ 

(Quaty εἰναι Ἢ uf] εἰναι: * ειτὰ XOU προσδιαλεγομένου iind τῷ ijon3 

Ü 2 x (0 

, - e AJ , , “ [4 [4E J , ,» ^ € PF «m 

μορίῳ, οἷον ὅτι χατὰ φύσιν ἐστὶν ἢ ἥδονή, ἐπαγει ᾿ τί δέ, 
' , E] ' * "n y T ) M ^N ΄ ' , 

χατὰ φύσιν ἀγαϑὸν εἶναι T, μὴ εἶναι; τοῦ δὲ ϑεμένου τὸ χατὰ φύσιν 
, ^ T S M , , - ^ , , 5 ' M [ru 

ἀχαϑὸν εἶναι συλλογίζεται xat οὐχέτι πᾶσαν τὴν ἀντίφασιν ἀλλὰ τὸ ἕτερον 

μόριον τὸ δοϑὲν αὐτῷ τῆς ἀντιφάσεως λαυβάνει χαὶ λέγει ᾿ἢ ἡδονὴ χατὰ 
΄ ' ^ , , Ὧν ς φῶ J v , qQuE e [4 ^ Hu 

φύσιν, τὸ χατὰ φύσιν ἀγαϑόν, ἢ ἡδονὴ ἄρα ἀγαϑόν᾽. ὥστε ἣ διαλεχτιχὴ 
- 

πρότασις ἐρωτῶντι μὲν τῷ διαλεχτικῷ ἐρώτησίς ἐστιν τῆς ἀντιφάσεως" 

1 οὐχ addidi 11 ὅρος addidi cf. vs. 12 19 ὃ ex oo corr. P! 
299 
eu O0 

ex διαλεχτιχος corr, P! 29 ἔχει Ρ cf. p. 20,11 

5 

10 

- φι } 

9:0 

25 

29 ἐν τῷ llepi épp.] c. 6 p. 172323 28 αἷς (sic) P διαλεγόμενος 
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wq γὰρ πᾶσαν λέγων τὴν ἀντίφασιν: συλλογιζομένῳ δὲ λῃφίς 

στιν τοῦ ἑτέρου υορίου τῆς ἀντιφάσεως" E Táp δοθεῖσαν αὐτῷ λαμβά- 
vet. διχῇ οὖν τὴν διαφορὰν δείχνυσιν, xat ἀπὸ τῆς ὕλης xal ἀπὸ τῆς 

χρήσεως: xal πρῶτον μὲν | ἀπὸ τῆς χρήσεως, ὕστερον δὲ ὑποχατιὼν f.10lr 

xai ἀπὸ τῆς ὕλης xal ἀπὸ τῆς χρήσεως. ἀπὸ τῆς χρήσεως, ὅτι f| μὲν ἀπο- 

δειχτιχὴ πρότασις λῆψίς ἐστιν θατέρου μορίου τῆς ἀντιφάσεως 
(οὐ γὰρ ἐρωτᾷ ὃ ἀποδειχνύων ἀλλὰ λαμβάνει, οἷον ὅτι ἣ ψυχὴ αὐτο- 
ίνητός ἐστιν, xdv τε ϑῆται 6 προσδιαλεγόμενος xy τε μή), f) δὲ δια- 5 

M , 

χὴ πρότασις ἐρώτησίς ἐστιν ἀντιφάσεως. xal εἴρηται διὰ τί, ὅτι, 
» 

Ὁ 

(Q0 (ἡ). 

σι 

t 
, DN » ^ ΄ ε ^ - 

10 ἐπειδὴ ἐξ ἐνδόξων συλλογίζεται, ἐξ ὧν τίϑεται ὁ προσδιαλεγόμενος, πᾶσαν 

τὴν ἀντίφασιν ἐρωτᾷ, ἵνα ἔχῃ ὃ προσδιαλεγόμενος ᾧ βούλεται μορίῳ τῆς 
5 , »^*Y v ^ , * b] , X ΄ 

ἀντιφάσεως ϑέσϑαι. οὐδὲν δὲ διοίσουσιν αὗται ἀλλήλων d προτάσεις, 

οὐδὲ διοίσουσίν τι πρὸς τὸ γενέσϑαι τὸν ἑἕχατέρου συλλο- 10 

γισμόν, Xj συλλογισμὸς ἁπλῶς, οὐχ ἣ τοιόσδε: xal γὰρ xal ὃ ἀπο- 
^ , e - me 

15 δειχνύων, ἀντὶ τοῦ ᾿ ἀποδειχτιχός᾽, xal ὃ ἐρωτῶν, ἀντὶ τοῦ ᾿ὃ διαλεχτι- 

χός᾽, συλλογίζεται λαβών τι κατά τινος ὑπάρχειν T, μὴ ὑπάρχειν. 

ὥστε χαλῶς ὡρίσατο ἄνω τὴν χοινὴν NALE xai ἐφαρβόζει ὃ λόγος 
, M , , M [rd - αὐτῆς πάσῃ προτάσει. xai ἵνα τοῦτο δείξῃ. παρήγαγεν τὴν διπορ ρὸν τῆς 1ὅ 

διαλεχτιχῆς xal ἀποδειχτιχῆς προτάσεως. τῆς δὲ σοφιστιχῆς οὐχ ἐμνήσϑη 
: e 1 , - 0 - -» φΨᾳ»ν» DN - H , 
20 ὡς xui αὐτοῦ ὅλου τοῦ συλλογισμοῦ φευχτοῦ ὄντος x«l βλαβεροῦ: ἀναγινώ- 

V x ' M , - ΄, 3 σ L , [t εἰ -À 5 ) 

σχομεν οὖν τὴν περὶ αὐτοῦ πραγματείαν, οὐχ ἵνα χρησώμεϑα αὐτῷ, ἀλλ 

i 

^ e , Ἁ ' , M » » ec ' 

χαλῶς ὡρισάμεϑα τὴν χοινὴν πρότασιν, χαὶ ἔστιν μὲν ἢ συλλογιστιχὴ 
πρότασις ἁπλῶς πᾶσα T, χοινὴ χατάφασις T, ἀπόφασίς τινος χατά 

τινος ἣ τινὸς ἀπό τινος, ὡς εἴρηται. πάλιν δὲ ἐνταῦϑα τὰ ἀρχαίως 
ῃ , v M M 5 , , iJ , ' δ 

γεγραμμένα βιβλία οὐχ ἔχει τὸ τινὸς ἀπό τινος, ἀλλὰ μόνον τὸ τινὸς 

ἵνα φύγωμεν αὐτὸν χαὶ μὴ ὑπὸ τῶν σοφιστῶν ὀχλώμεϑα. ὥστε, φησίν, 20 

τῷ [2n 

χατά τινος, xal ἐξηγητέον αὐτὸ ὡς εἴρηται ἄνω. ἀποδειχτιχὴ δὲ 25 

τίνεται, (&àv) ἀληϑὴς ἡ καὶ διὰ τῶν ἐξ ἀρχῆς ὑποϑέσεων εἰλημ- 

μένη. ἐνταῦϑα ἀπὸ τῆς ὕλης λαμβάνε! τὴν διαφορὰν τῆς ἀποδειχτιχῇς 

80 προτάσεως πρὸς τὴν διαλεχτιχήν. ἄνω μὲν ἀπὸ τῆς χρήσεως | εἶπεν f.101v 

τὴν διαφοράν, ἐνταῦϑα δὲ xal ἀπὸ τῆς ὕλης" ἀεὶ γὰρ ἢ ἀποδειχτιχὴ 
πρότασις ἀλη ἧς ἐστιν xat διὰ τῶν ἐξ ἀρχῆς ὑποϑέσεων εἰλημμένη; 
ἐπειδή. ὡς εἴρηται, T, ὕλη αὐτῆς ἐστιν τὰ ἀναγχαῖα πραγματα xai ἀεὶ 

ὡσαύτως ἔχοντα. προσέϑηχεν δὲ τὸ [0s] διὰ τῶν ἐξ ἀρχῆς ὑποϑέ- 
35 σεων εἰληυμένη, ἐπειδὴ ὥσπερ οἱ γεωμέτραι ἀρχάς τινας καὶ ὑποϑέ- 5 

σεις λαμβάνοντες ἀποδειχνύουσιν τὰ θεωρήματα, οὕτως καὶ ὃ ἀποδειχτιχὸς 

συλλογιζόμενος λαμβάνει ὑποϑέσεις τινὰς ἐναργεῖς χαὶ αὐτόϑεν γνωρίμους, 
αἱ διὰ τὸ σαφὲς χαὶ ἐναργὲς αὐτόϑεν ἀναπόδειχτοί εἰσιν χαὶ οἷον ἀρχαὶ 

“ 

11 £fyst.Pet. p. 19,29 19. διοίσουσίν) ὃ ex v corr. P 15 (6) dmo8. 
conieio 23 ὁρισάμεϑα P 25 ἣ τινὸς ἀπό τινος om. nostri codd. (prae- 

ter f n) 26 γεγραμένα P τὸν (post ἔχει) P 21 ἐξηγετέον P 

28 ἐὰν ex Arist. addidi 20. 91 ἄνω — ὕλης deleverim 20 χρήσεως] χρή in fine 

paginae P 94 τόδε DP: 6c delevi 26 ἀποδείχνυσιν pr. P 
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[0] 

^ 5 -Ὁ b ENS 

τοῦ ἀποδειχτιχοῦ: ἀεὶ 
M , , , ^ m , ^ ^ , b 4 , M **5 Q* 

αναπόδειχτοί εἰσιν. ἢ ὅτι ἀποδειχτιχὴ πρότασις ἔχει πάντως τὸ ἀληϑὲς 4 

' ' [rd εἶ » "ΞΞ Z2. - [4 ! i Ld ^4 n e 

χατὰ τὴν ὕλην xol εἴληπται £x τῶν ὑποθέσεων τῶν ἐξ ἀρχῆς, ἃς ὡς 

ὧν ἊΝ ῷ o 
ex 
[0] va Xx 2 iu eo C» οἰχείας ἀρχὰς 6 ἀποδειχτιχὸς λαμβάνει σαφεῖς οὔσας χαὶ &var 

δεομένας ἀποδείξεως. T, τῶν ἐξ ἀρχῇ ὶ τοῦ “τῶν ἀνωϑέν ποϑεν ἀπὲ ενας αἀπούεξιζεως. T| toy £c «py ts ἀντὶ τοὺ τῶν QyoUsgy ποῦεν απὸ 

χοινῶν ἐννοιῶν Benpenon μένων᾽ - μάλιστα γὰρ ἐπὶ πάντων ἀρχαῖς χεχρή- τ 

usÜa ταῖς χοιναῖς ἐννοίαις. ὥστε τὰ δύο ἐνταῦϑα λέγει, χαὶ τὴν ὕλην, 
σ 5 ^ », , , ' e ey ' 3A e , » , 5 

ὅτι, ἐπειδὴ ἀναγκαία ἐστὶν ἢ ὕλη x«i ἀεὶ ὡσαύτως ἔχουσα, πάντως ἀλη- 
ϑής ἐστιν ἣ πρϑτασις; χαὶ τὴν χρῆσιν, ὅτι λαμβάνει αὐτὴν ἐξ ὑποϑέσεων 

τῶν ἐξ ἀρχῆς, ἀντὶ τοῦ ᾿ ἀπὸ τῶν οἰχείων ἀρχῶν χαὶ οἷον ἀπὸ χοινῶν ἐννοιῶν᾽., 
M ὡς χαὶ ἄνω σαφέστερον εἶπεν περὶ τῆς χρήσεως ὅτι οὐχ ἐρωτᾷ 6 ἀποδειχνύων, 30 

ἀλλὰ λαμβάνει τὸ ἕτερον μόριον τῆς ἀντιφάσεως πάντως (s) βούλεται. 
ὁμοίως δὲ χαὶ ἐπὶ τῆς διαλεχτιχῆς λέγει xol τὴν ὕλην xol τὴν χρῆσιν" 

ιαλεχτιχὴ δέ ἐστιν πυνϑανομένῳ μὲν ἐρώτησις 
σ 

g. εως (εἴρηται γὰρ ὅτι πᾶσαν τὴν ἀντίφασιν ἐρωτᾷ ὃ διαλεχτιχός, 95 
χαὶ διὰ τί εἴρηται), συλλογιζομένῳ δὲ λῆψις τοῦ φαινομένου χαὶ 

ἐνδόξου: οὐ γὰρ ἐν τῷ συλλογίζεσϑαι ὡς ἐν τῷ ἐρωτᾶν πᾶσαν τὴν 
σ « δέχεται). ἀλλὰ τὸ ἕτερον μέρος ᾧ τίϑεται 

͵ 
ἀντίφασιν λαμβάνει (οὐδὲ γὰρ ἐν 

6 προσδιαλεγόμενος. ὥστε τῇ χρήσει διαφέρει τῆς ἀποδειχτιχῆς, | ὅτι f. 102r 

ἐχεῖνος οὐδὲ ἐρωτᾷ. ἀλλὰ χαὶ τῇ ὕλῃ διαφέρει: ἃ μὲν γὰρ τὸ ἀληϑὲς 
λαυβάνει ὡς περὶ τὰ ἀναγχαῖα χαὶ ἀΐδια ἔχων, ὃ δὲ τὸ φαινόμενον χαὶ 

c^ τὸ δοχοῦν τοῖς πολλοῖς χαὶ τῷ προσδιαλεγομένῳ: περὶ γὰρ τὰ φαινόμενα 
' v » Y - σ ΄ ε Y Ce ew τ 1 ΄ χαὶ ἔνδοξα ἔχει: οἷον ὅταν λέγῃ, ὡς εἴρηται, T ἡδονὴ χατὰ φύσιν, πᾶν 5 

τὸ χατὰ φύσιν ἀγαϑόν, T, ἡδονὴ ἄρα ἀγαϑόν᾽- τὸ γὰρ τὴν ἥδονὴν χατὰ 

φύσιν εἶναι φαινόμενον μέν ἐστιν xol δοχοῦν τοῖς πολλοῖς, οὐ πάντως δὲ 
ἀχηϑές. χαϑάπερ, φησίν, xal ἐν τοῖς Τόποις εἴ 

Y Ἁ , ^ LAN 3» , ὧν ^N , bd ^ yw "» 

xóc τὰ φαινόμενα xai ἔνδοξα λαμβάνει. λέγει δὲ ἐχεῖ ὅτι τὸ ἔνδοξον 
πολλαχῶς λέγεται, T, τὸ πᾶσι δοχοῦν, χαὶ σοφοῖς xal οὐ σοφοῖς, T, τὸ 10 

τοῖς πολλοῖς ὑὲν δοχοῦν τοῖς σοφοῖς ὃὲ οὐ δοχοῦν, T, τὸ τοῖς σοφοῖς 

30 μόνοις δοχοῦν, ἢ τὸ τοῖς ἐπιφανεστέροις τῶν σοφῶν. 

r , SY i d D , [rd - ^ , - 

p.24519 Tí μὲν οὖν ἐστιν πρότασις ἕως τοῦ διαιρουμένου τοῦ 

εἶναι χαὶ μὴ εἶναι. 

᾿] — Ἁ 5 , ἢ ) , M ^d 2 , 

Αναχεφαλαιοῦται τὰ εἰρημένα xai λέγει τί μὲν οὖν ἐστιν mpó- 
τάσις ἁπλῶς ἣ χοινή, χαὶ τίνι διαφέρει ἣ συλλογιστιχὴ πρότασις 

35 ἁπλῶς T, χοινὴ τῶν μεριχῶν, τῆς ἀποδειχτιχῆς xol τῆς διαλεχτιχῆς, xal 15 

αὗται τίνι διαφέρουσιν ἀλλήλων, ἢ ἀποδειχτιχὴ τῆς διαλεχτιχῆς, δι᾿ ἀχρι- 
βείας ἐν τοῖς ἑπομένοις ῥηϑήσεται. τί γὰρ ἄρα νῦν οὐχ ἀχριβῶς 

8 ἔχουσα] o in ras. P 10 ἐννωῶν P. pr. 11 σαφέστερων (sic) P 

12 ὡς addidi 21 ἀείδια P 27 éxet] Top. I 1 p. 100» 21—25 3l τοῦ 

alt. Arist.: τὸ P cf. p. 22, 93. 97 93 εἰρημένα] εἰ in ras. P 91 fort. γ᾽ dpa 

aut Y^ οὖν 
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- M ' 

εἶπεν, ἀλλ᾿ ἀλλαχοῦ ἐρεῖ xai περὶ τῆς συλλογιστιχῆς ἁπλῶς προτάσεως 
, τῆς xowTc ἀχριβῶς δέον ἐνταῦϑα εἰπεῖν, ὅπου πρόχειται αὐτῷ περὶ τοῦ 20 

ἁπλῶς συλλογισμοῦ εἰπεῖν; τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς τοῦτο; λέγομεν ὅτι τὸ 

δι᾿ ἀχριβείας ἐν τοῖς ἑπομένοις ῥηϑήσεται οὐ περὶ τῆς συλλογιστι- 
-Ὁ ΄ - * * M ^ M 3 5m zr b] ^ M 

ἧς χοινῆς ἁπλῶς εἶπεν (ἀχριβῶς γὰρ περὶ αὐτῆς εἶπεν), ἀλλὰ περὶ σι X un 3, 
^ M ' “Ὁ - »} M -" 

᾿ς διαλεχτιχῆς xol τῆς ἀποδειχτιχῆς, περὶ ὧν ἐν τοῖς ἑπομένοις ἐρεῖ 
2 χριβέστερον, περὶ μὲν τῆς ἀποδειχτικχῆς ἐν τοῖς ᾿Υστέροις ἀναλυτιχοῖς, 25 ῷ,, cd X 

EY -— ^ ΕΞ » - , b Y Y - ΄ 
& τῆς διαλεχτιχῇς ἐν τοῖς Τόποις. πρὸς δὲ τὴν παροῦσαν χρείαν, 

, ' Χ .Ό» σ € - [d , ^ [s - Ν 

φησίν, πρὸς τὸ δεῖξαι ὅτι ἱχανῶς ὡρισάμεϑα τὴν ἁπλῶς συλλογιστιχὴν 
LI 

e 5 Ἁ AJ " A ^ PM , - » c *, eS , " σ m t6. — E e — 

10 τὴν χοινὴν x«i πάσῃ προτάσει ἐφαρμόζει o εἰρημένος ὅρος, ἱκανῶς ἡμῖν 
διωρίσϑω τὰ νῦν. 

Λοιπὸν δὲ ἀχολούϑως τοῖς ποοειρημένοις μετὰ τὸ εἰπεῖν τί f.102v 

τί ἐστιν ὅρος: οὕτως γὰρ xol 
e H " - , γος * M , o 2) , , 

Qvo) εἰπεν, Ot! χρὴ εἰίπειν τι ἔστιν πρότασις χαι τι ρῶς. οὔχετι 
^ Nr ei ^ » e cT 1 - , c 

15 0€ λέγει “ὅρος δέ ἐστιν᾽, ὡς εἶπεν περὶ τῆς προτάσεως “᾿ πρότασις 
ὃέ ἐστιν, ἀλλ᾽ ὅρον δὲ χαλῶ ὡς μὴ χειμένου τοῦ ὀνόματος τούτου 

παρὰ τοῖς πρὸ αὐτοῦ ἀλλ ὡς αὐτὸς ὀνοματοϑέτης ὧν τούτου τοῦ ὅ 
“τὴν σ ^, L - , [4] ^ , [1 , , 
ὀνόματος. ὅρον δέ, φησίν, xaÀG εἰς ὃν διαλύεται 7, πρότασις. εἰς 

( ὃξ διαλύεται; δῆλον ὅτι εἰς τὸ χατηγορούμενον xal τὸ ὑποχείμενον, 
μανεν εἰπὼν xaÜ' οὗ χατηγορεῖται" τὸ γὰρ ὑποχείμενον ἐχεῖνό 

ἐστιν χαϑ᾽ οὗ χατηγορεῖται τὸ χατηγορούμενον. ὅρους δ᾽ ἐχάλεσεν τὰ 
^ 

μόρια τῆς προτάσεως ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ὅρων τῶν δριζόντων τὰ χωρία" 10 
, c 

χαὶ τὴν πρότασιν γὰρ τὰ ὁρίζοντα xai οἷονεὶ περιέχοντα χαὶ ἀποχλείοντα 
ὅ τε ὑποχείμενός ἐστιν ὅρος χαὶ ὃ χατηγορούμενος. εἰχότως ἄρα πρώτην 

25 ὡρίσατο τὴν πρότασιν ὡς μέλλων ἀπ᾽ αὐτῆς τὸν ὅρον σαφηνίζειν. χαὶ 
αὕτη ἐστὶν ἀληϑὴης αἰτία, T, χαὶ ὃ φιλόσοφος ἀρέσχεται, τοῦ ὁρίσασϑαι 15 

αὐτὸν τὴν πρότασιν πρὸ τοῦ ὅρου, οὐχ ὥς τινες λέγουσιν διὰ τὸ γνωρι- 
ρ΄ - , μώτερον αὐτὴν εἶναι xal ἔννοιάν πως ἡμᾶς αὐτῆς εἰληφέναι ἐχ τῶν εἰρη- 

M bi μένων ἐν τῷ [Περὶ ἑρμηνείας, οὐδὲ διὰ τὸ τὸ μὲν τῆς προτάσεως ὄνομα 

30 x«i παρὰ τοῖς πρὸ αὐτοῦ χεῖσϑαι, τὸ δὲ τοῦ ὅρου αὐτὸν τεϑειχέναι. ὅρον 
οὖν, φησίν, χαλῶ εἰς ὃν διαλύεται ἣ πρότασις, οἷον τὸν χατηγο - 90 

ρούμενον xai xa9' [ὧν] οὗ χατηγορεῖται ὃ χατηγορούμενος, τοῦτ᾽ 
ἔστιν τὸν ὑποχείμενον, T, προστιϑεμένου T, διαιρουμένου τοῦ εἶναι 
7 μὴ εἶναι. τοῦτο δὲ τὸ 7, προστιϑεμένου T, διαιρουμένου τοῦ 

εἶναι T, μὴ εἶναι 6 μὲν ᾿Αλέξανδρος ἁπλούστερον ἐξηγεῖται, xal λέγει 90 
M ' [s , - Ξ3 ' - ΄ ΄ Ἂ - 

τὸ μὲν προστιϑεμένου τοῦ εἶναι περὶ τῆς χαταφάσεως λέγεσθαι, τὸ 25 

δὲ διαιρουμένου τοῦ μὴ εἶναι περὶ τῆς ἀποφάσεως. xal ἐχδέχεται 
5 c Z e c^ τ 

TO 
o a ea c c Q "€ ()- x eo c 

Εν ΕΣ εὶ px 
m 2 ^ ^ ^ 

τοῦ ᾿προστιϑέντος. τὸ δὲ διαιρουμένου ἀντὶ 
^ Cw - ) - , ^. , 

τοῦ διαιροῦντος * ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς χαταφάσεως τὸ εἶναι προστίϑησιν xal 

40 οἱονεὶ συντίϑησιν χαὶ συνάπτει τὸν χατηγορούμενον τῷ | ὑποχειμένῳ,, ἢ. 108τ 

13 τὸ scripsi: τοῦ P 11 ὀνοματοϑέτης scripsi cf. p. 32,28: ὀνομοϑετὴς P 26 φιλόσοφος] 

Ào ex Ào corr. P 28 αὐτῆι (post ἡμᾶς) P 92 ὧν delevi 32 et 2T τοῦ scripsi: x6 P 

cf. p. 21,81 99 ᾿Αλέξανδρος] p. 15,4sq. 98 προστιϑέντος scripsi: προστεϑέντος P 
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ἐπὶ ὃὲ τῆς ἀποφάσεως τὸ μὴ εἶναι διαιρεῖ τὸν χατηγορούμενον ἀπὸ τοῦ 
ὑποχειμένου. οὕτως δὴ x«i ἐν p Περὶ ἑρμηνείας σύνϑεσιν ἐχάλεσεν τὴν 
χατάφασιν, διαίρεσιν δὲ τὴν ἀπ 

διαίρεσίν ἐστιν τὸ ψεῦδός τε 
5 τοῦ ᾿χαταφάσχοντος᾽, διαιρουμ 

σχοντος, ἀποφατιχῶς χειμένου᾽, ἵν 1 τὸ ὅλον οὕτως: ὅρον χαλῶ εἰς ὃ 
διαλύεται 7, πρότασις χαταφατιχὴ ἣ ἀποφατιχὴ οὖσα" πᾶσα γὰρ πρότασις 

ἢ χαταφατιχή ἐστιν ἢ ἀποφατιχή. οὕτως ὁ ᾿Αλέξανδρος. ὁ δὲ μέγας 
φιλόσοφος βαϑύτερον χαὶ ἀχριβέστερον ἐξηγούμενος λέγει ὅτι τὸ ἢ προστι- 10 

10 ϑεμένου T, διαιρουμένου τοῦ εἶναι ἢ μὴ εἶναι τὰ διάφορα εἴδη 
τῶν προτάσεων σημαίνει: τῶν γὰρ προτάσεων at μὲν αὐτόϑεν ἔχουσιν 

νῷ συναπτόμενον, ai δὲ τὸ “ἧ ἔστιν 

$ 

, ec ' ' , 

ασιν λέγων “᾿περὶ γὰρ σύνϑεσιν xa 
τ ἔς. προστιϑεμένου οὖν ἀντ 

-—- €t - 3 

υ δὲ ἀντὶ τοῦ “διαιροῦντος, ἀποφά- 

Ὁ» 

τὸν χατηγορούμενον ὅρον τῷ ὑποχειμέν 

τρίτον τον ρλ οἶος ύμενον, αἱ δὲ à SpÓnnD: πάλιν αἵ μὲν ἁπλαῖ εἰσιν, 15 
M , 2 

αἱ δὲ ἐχ μεταϑέσεως. τοῦτο σημαίνει ἐνταῦϑα, ὅτι πᾶσα mp 
TE 

E τασις εἰς 
15 ὅρους διαλύεται, xv δῆτ γεὺ ἔχῃ τὸν χατηγορούμενον τῷ ὑποχειμένῳ 

συναπτόμενον, xdv τὸ ᾿ἔστιν᾽ τρίτον προσχατηγορῆται, xdv μετὰ τρόπου T. 
- 

x&v τε ἁπλῆ xdv τε ἐχ μεταϑέσεως. πῶς οὖν ταῦτα σημαίνει, λεχτέον. 20 
, Y - ΄ e DS - LAE , D ^ 

λέγει, xal χαλῶς λέγει, ὅτι δύο ταῦτα sixcv προστιϑεμένου xal διαι- 

ρουμένου: ταῦτα δὲ οὐχ ἀντίχειται ἀλλήλοις ἀλλὰ ies τὰ ἑχατέρῳ τού- 

δὲ διαιρέσει ἢ 
e 

20 τῶν ἀντιχείμενα" τῇ προσϑέσει ἢ ἀφαίρεσις ἀντίχειται, τῇ 
, Y e , e 5 Χ —- σύνϑεσις. ἔοιχεν οὖν [τί] ἀπὸ ἑχατέρας ἀντιϑέσεως ἕν εἰπὼν χαταλιπεῖν 

[4 - ^ eo , , 2 - , εὖ MJ PJ x ἡμῖν τὰ ἕτερα ἐννοήσασιν εἰσαγαγεῖν. λάβωμεν οὖν τὰς δύο ἀντιϑέσεις, 25 
LET Ce 5» ἼΩΝ ΄ 9 , ' ^0 x ' - - Y 

πρόσϑεσιν ἀφαίρεσιν, σύνϑεσιν διαίρεσιν, χαὶ Mino ἀντὶ τοῦ εἶναι τὸ 
ἔστιν᾽, δῆλον ὅτι χαὶ ἀντὶ τοῦ μὴ εἶναι τὸ “οὐχ ἔστιν᾽, xol λοιπὸν ἴδωμεν 

25 τί τ σημᾶναι. μεμαϑήχαμεν χαὶ ἐν τῷ | Περὶ &p ρμηνείας ὅτι τὸ f. 103v 
“ἔστιν᾽ οὐχ ἔστιν τρίτος ὅρος" “οὐδὲ γὰρ τὸ εἶναι ἢ μὴ εἶναι σημεῖόν 
ἐστιν τοῦ πράγματος" ἐχεῖ εἶπεν, ἀλλὰ πρόσϑεσίς ἐστιν xal προστίϑεται 

^ 

τῷ cop ᾿ χαὶ εἶπεν προθκατηὶ ̓ ρῆσαι. ἣ οὖν 

τος ϑεσις τοῦ '&ouv mis τὰς προτάσεις τὰς ἐχούσας τὸ “Ὡἔστιν᾽ 5 
i4 

eo c o x ES] [ΟἹ - - 

- aJ , ΄ 

80 προσχατηγορούμενον: οἷον Σωχράτης δίχαιός ἐστιν: ὃ ὑποχείμενός ἐστιν 
NUN P "7 riTr^ A HIT LP PST 2 | SAMUNSN t £s τὸ Σωχράτης, χατηγορούμενος δὲ τ ν᾽" (τὸ δὲ “ἔστιν, οὐχ e e XN 2 ἽΞ o. 4 

^ ὧν 

a 
1 E 

ἔστιν ὅρος ἀλλὰ προσϑήχη. ἐὰν δὲ ἀντὶ τοῦ “δίκαιός ἐστιν᾽ ἄλλον εἴπε 

χατηγοβούμϑνον: oloy τὸ “ὑ ὑγιαίνει᾽, οὐχέτι χώραν ἔχε ει τὸ “ἔστιν᾽’ οὐ γὰρ 
δύναμαι εἰπεῖν ᾿ Σωχράτης ὑγιαίνει ἐστίν᾽ - σαφῶς γὰρ πάλιν ἐχεῖ εἶπεν ὅτι 10 

» ) - ΄ , - , 

35 “ ἐφ᾽ ὅσων τὸ ᾿ἔστιν᾽ μὴ ἁρμόττει, οἷον ἐπὶ τοῦ ὑγιαίνειν xoi τῶν τοιού- 

2 oot P 9 λέγων] De interpr. e. 1 p. 16212 9 xatatáoxovroe scripsi: χαταφασχο- 

μένου P 6 ἀπαφατιχῶς (sic) P 10 τὸ P cf. p. 22,33 15. 16 ἔχει --- προσχα- 

τηγορεῖται P 19 τὰ deleverim 20 προϑέσει P', c superser. P? 21 τί delevi cf. 

p. 27,31 χαταλιπεῖν] λιπεῖν in ras. P? 24 εἴδωμεν P 35 ἐν τῷ lp &op.] 

c. 9 p.16522 26 7, μὴ εἶναι post 21 πράγματος collocat P 27 et 29 πρόϑεσις P 

28 an προσχατηγορεῖσϑαιἢ 9l ante τὸ primum eras. 1 litt. P τὸ δὲ ἔστιν 

εἴ 
addidi 22 ὑγιαίνει] at in ras. P 94 é///«ctxev P, εἴ superscr. P! 99 ἐφ᾽ 

ὕσων κτλ.] De interpr. e. 10 p. 2033—95 memoriter citat 



94 AMMONII IN ANALYT. PRIOR. ΓῚ [Arist. p. 24012. 18] 

των, ταὐτὸν motel τὸ “ὑγιαίνει᾽ xal τὸ “βαδίζει᾽, ὡς dv εἰ xà εἶναι προσή- 
πτετο. δῆλον οὖν ὅτι ἐπὶ τῶν τοιούτων προτάσεων ἀφαιρῶ τὸ ᾿ἔστιν᾽ 

ὶ λέγω μόνον τὸ ᾿ Σωχράτης ὑγιαίνει. ὥσπερ οὖν ἣ πρόσϑεσις τοῦ 
“ἔστιν᾽ ἐσήμανεν τὰς προτάσεις τὰς ἐχούσας τὸ “ἔστιν τρίτον προσχατη- 
γορούμενον ὁ X X ἀλλ᾽ αὐτόϑεν τὸν χατηγορούμενον συνηυμένον τῷ 15 μυ UI h σι 

ὑποχειμένῳ. πάλιν τῶν μετὰ τρόπου προτάσεων εἴρηται ἐν τῷ [Περὶ ἑρμη- 
γείας ὅτι 6 τρόπος οὐχ ἔστιν μέρος τῆς προτάσεως ἀλλὰ σύνδεσμος xal 

οἱονεὶ γόμφου χώραν ἐπέχει: συνδεῖ γὰρ τὸν κατηγορούμενον τῷ ὑποχει- 
μένῳ. οἷον ἐὰν εἴπω “ἄνθρωπος ἐξ ἀνάγχης ἐστίν᾽, ὃ τρόπος ὃ μεταξὺ 

10 χαταφάσχει" συνδεῖ γὰρ xat συντίϑησιν τὸ ᾿ ἔστιν τῷ “ἄνθρωπος. ἣ σύν- 20 

ὕεσις οὖν τοῦ ᾿ἔστιν᾽ σημαίνει τὰς μετὰ τρόπου προτάσεις. ἢ δὲ διαί- 
ρεσις τοῦ μὴ εἶναι σημαίνει τὰς μετὰ τρόπου £x μεταϑέσεως" ἐὰν γὰρ 
εἴπω “ τραγέλαφος ἐξ ἀνάγχης οὐχ ἔστιν᾽, (6) τρόπος μεταξὺ ὧν διαιρεῖ τὸ 
μὴ εἶναι ἀπὸ τοῦ τραγελάφου: ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τοῦ ᾿ ἄνϑρωπος ἐξ ἀνάγχης 25 

15 ἐστίν ὁ τρόπος ἐπεβεβαίου τὴν σύνϑεσιν τοῦ fot! πρὸς τὸ ἄνϑρωπος 
χαὶ τὴν ὕπαρξιν τὴν σημαινομένην διὰ τοῦ “ἔστιν᾽ ἐπέτεινεν, οὕτως ἐπὶ 
τοῦ “τραγέλαφος ἐξ ἀνάγχης οὐχ ἔστιν᾽ τὴν διαίρεσιν τῆς ὑπάρξεως imt 
βεβαιοῖ xal ἐπιτείνει τὸ “οὐχ ἔστιν᾽. χατάφασις | δέ ἐστιν xal ἢ 'tpa- f. 104r 

Ἰέλαφος ἐξ ἀνάγχης οὐχ ἔστιν᾽. ὥστε οὐ περὶ ἀποφάσεως ἐνταῦϑα εἶπεν, 
90 ἀλλὰ ὃ χαταφατιχὰς ἔλαβεν, τρεῖς μὲν ἐπὶ τῶν τριῶν εἰδῶν τῶν προ- 

τάσεων. μίαν ὃξ ἐπὶ τῶν ἐχ μεταϑέσεως, μόνον οὐχὶ λέγων ὅτι πᾶσα πρό- 

» 

τασις, χἄἀν τε ἁπλῇ ἢ οἱουδήποτε εἴδους οὖσα τῶν τριῶν εἰδῶν τῶν mpo- 5 

τάσεων, χἄν τε ἐχ μεταϑέσεως Tj, διαλύεται εἴς τε τὸν χατηγορούμενον 
i 

σ M e , 

ὅρον xui τὸν ὑποχείμενον. 

Ρ. 34018 Συλλογισμὸς δέ ἐστιν λόγος ἕως τοῦ πρὸς τὸ γενέσϑαι 
τὸ ἀναγχαῖον. 

τῷ σι 

^A ^ ,€ Ἁ - , Pd A , ^ P τ Ld d 

ÁxokoóUms μετὰ τὸ εἰπεῖν τί ἐστιν πρότασις xat τί ὅρος ὁρίζεται 
pw» , e AJ M » /Qo CC , , 

τί ἐστιν συλλογισμός" οὕτω γὰρ xal ἄνω προέϑετο' "elita, φησίν, διορίσαι 

τί ἐστιν πρότασις xal τί ὅρος xal τί συλλογισμός. πρὸ δὲ τῆς ἐξηγή- 10 τί ἐστιν πρότασις xat τι ὄρος xal τί συλλογισμὸς. πρὸ δὲ τῆς ἐξηγή- 
' 2 30 σεως τοῦ ὅρου τοῦ συλλογισμοῦ ζητεῖται ἐνταῦϑα τί ἐστιν τὸ ἐν ἡμῖν 

^N L4 M -—-— , € , M , eo -Ὁ 

συλλογιζόμενον xat περὶ τίνων οἱ συλλογισμοί. χαὶ λέγομεν ὅτι τριῶν 

οὐσῶν τῆς ψυχῆς Ἰνωστιχῶν δυνάμεων, τῆς νοερᾶς, τῆς διανοητιχῆς, τῆς 

δοξαστιχῆς. οὐ δύναται οὔτε f, πρώτη οὔτε 7| τρίτη συλλογίζεσϑαι, ἀλλ᾽ 
ἢ μέση μόνη. ἢ μὲν γὰρ πρώτη διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ νοῦ ἔλλαμψιν εἰς αὐ- 15 

P] f [4 - 2 “ὦ α 

35 τὴν ἐφήχουσαν ἁπλαῖς ἐπιβολαῖς γιγνώσχει ἃ γιγνώσχει: dj δὲ τρίτη τὰ 

ὃ πρόϑεσις Ρ Ὁ. lac. signavi; supple οὕτως ἡ ἀφαίρεσις τοῦ “ἔστι᾽ σημαίνει τὰς προτάσεις τὰς 
οὐχ ἐχούσας τὸ “ἔστι᾽ τρίτον προσχατηγορούμενον ὃ. 6 τῷ ὑποχειμένῳ scripsi: τὸ ὑποχεί- 

μενον Ρ 6. 1 ἐν τῷ Περὶ ἑρμ.] c. 12 p. 215 26 sq. 8 γόμφου) v corr. P5; in marg. 

γόμφου P? 10 ἄνθρωπος] o ex ὦ corr. P 13 ὁ addidi διαιρεῖ seripsi: διαιρεῖ- 

zat P 14 ἀνθρώπου P 15 émeQeBaíoo) inter πε et Q 1 litt. eras. P τοῦ 
ἔστιν scripsi: τοῦὐτέστιν P 28 ἄνω] p. 24311 94. διὰ scripsi: xai P 
ἔνλαμψιν P 99 ἐφήκουσαν] é in ras. P 
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συμπεράσματα μόνα παραδέχεται παρὰ τῆς μέσης" διὸ xal δόξα χαλεῖται 
' M ^ L4 a , 5 ΄ ^ RT , M » 4 

παρὰ τὸ δέχεσθαι. ἢ δὲ μέση ἐστὶν T, διεξοδιχῶς ἀπὸ ἄλλου ἄλλο 

Ἰηνώσεσασα: διὸ χαὶ διάνοια χαλεῖται παρὰ τὸ διανύειν χαὶ διεξιέναι. 

αὕτη ἐστὶν ἢ δύναμις ἣ συλλογιζομένη [ἢ] ἐν f, á uiy xai διὰ συλλογισμῶν ? 

5 γηνώσχουσα xal ἀποδειχνύουσα τὰ πραη ied ἀπὸ ταύτης τὰ συμπερά- 
σματα τῶν ἀποδείξεων δεχομένη ἢ δόξα χατέχει" οἷον T, διάνοια συλλογιστι- 

χῶς χαὶ ἀποδειχτιχῶς εδρίσχει χαὶ ἐταμε τες: ὅτι ἢ ψυχὴ ἀϑανατός iow: 

τοῦτο (τὸ) pbi μόνον τὸ f, vox ἀϑάνατός &ouy' ἐχτὸς τῶν 
ἄλλων προτάσεων OU ὧν ἀποδείχνυται δέχεται ἢ δόξα xal δοξάζει ἄνευ 25 

10 ἀποδείξεων. f, οὖν διάνοια συλλογιστιχῶς x«i ἀποδειχτιχῶς ἐπίσταται" 
ὥστε τὸ συλλογιζόμενον (ἐν) ἡμῖν ἢ διάνοιά ἐστιν. πάλιν τῶν πραγμά- 
των τὰ μὲν νοητά, τὰ δὲ αἰσϑητά, τὰ OE μέσα τούτων: λέγω δὴ ὅτι | 

οὔτε ἐπὶ τῶν νοητῶν συλλογιζόμεϑα οὐδ᾽ ἐπὶ τῶν αἰσϑητῶν ἀλλὰ μόνον f. 104» 
τῶν μέσων. οὔτε γὰρ (ἐπὶ τῶν νοητῶν συλλογιζόμΞϑα: οὐ γὰρ 6 ϑεο- 

15 λόγος δύναται διὰ τῶν συλλογισμῶν τὰ νοητὰ δειχνύναι, ἀλλ᾿ ἀναλογίᾳ 
χέχρηται, xal εἰχότως" ot μὲν γὰρ συλλογισμοὶ ἀπὸ τῶν αἰτιῶν τὰ αἰτια- 5 

τὰ δειχνύουσιν xal ἀπὸ τῶν χαϑολιχωτέρων τὰ ὑεριχώτερα: τὰ δὲ νοητὰ 
πρῶτα ἐστιν χαὶ χαϑολιχώτερα τῶν ἄλλων πάντως" ὥστε εἰχότως περὶ τῶν 

20 οἵ μὲν γὰρ ὅροι ἐκ γένους εἰσὶν καὶ διαφορῶν: ὑπὲρ ὃ 

πρώτων οὐ συλλογιζόμεϑα: οὐδὲ γὰρ ὁριζόυεϑα αὐτὰ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν: 

| p ὲ τὰ om 

οὔτε μὴν ἐπὶ τῶν αἰσϑητῶν συλλογιζόμεϑα: οὐ γὰρ συλλογιστιχῶς γιγχνώ- 10 
σ ' y , 5 34 $2 », , e » 

σχω ὅτι τὸ γάλα λευχόν ἐστιν, ἀλλ αὐτόϑεν T, αἴσϑησις τοῦτο γιγνώσχει. 
᾿Ξ M - p M b] ' “ , Ξ ^ * ΧΑ P] ' αὶ 

οὔτε περὶ τῶν πρώτων οὔτε ἐπὶ τῶν ἐσχάτων συλλογιζόμεϑα, ἀλλὰ περὶ 

τῶν μέσων, ἃ χαλεῖται διανοητά, ἐπειδὴ διανυστιχῶς χαὶ διεξοδιχῶς αὐτὰ 
γηνώσχομεν διὰ τῶν συλλογισμῶν, οἷον τὰ μαϑήματα: συλλογιστιχῶς γὰρ 15 τῷ [511 

^ gru! 4 5 ' NF ^2 5 , ; ' 2 , Y 

αὐτὰ γιγνώσχομεν: οὐ γὰρ δήπου Ot αἰσθήσεως αὐτὰ ἐπιστάμεθα: τὴν 

νῶσιν γὰρ τῶν ϑεωρημάτων ἐξ ἀφαιρέσεως χαλοῦσιν Φ ( γεωμέτραι" τὸ 
Ἁ RF "^ — M e ' e A ἊΣ σ 

γὰρ ξύλινον ἣ χαλχοῦν χαὶ ἁπλῶς τὴν ὕλην χαὶ τὸ ὅσον τῇ αἰσϑήσει 
΄ , , L1 e , 93x ) € 9 * , T^ - 

ὑποπίπτει ἀφελὼν 6 γεωμέτρης αὐτὸ xad αὑτὸ τὸ χαϑόλου εἶδος τοῦ 
, -^ [4 » τ , A ? [4 - 

30 τριγώνου ἢ [6] τετ sede διανοεῖται. ἔχομεν οὖν τί τε τὸ ἐν ἡμῖν 30 

συλλογιζόμενον, ὅτι οὐ τὸ νοερόν, οὐ τὸ 

ὅτι οὐ 
A 'N , e , 

xai περὶ τίνων οἱ συλλογισμοί. ὅτι 

^ » , ' ' ^ F 

δοξαστιχόν, ἀλλὰ τὸ διανοητιχόν. 
περὶ τῶν νοητῶν, οὐ περὶ τῶν 

αἰσϑητῶν, ἀλλὰ περὶ τῶν μέσων τῶν Sun λοιπὸν ὃξ ἐπὶ τὴν τοῦ 
ὅρου ἐξήγησιν ἡμῖν ἰτέον. χαὶ πρῶτον αὐτὸν ἐχϑώμεϑα, εἶτα δείξομεν 

35 ὅτι οὐδὲν οὔτε περισσὸν ἔχει οὔτε ἐλλεῖπον. 25 
N , 2 ΄ : T Q4 - - 
Συλλογισμὸς ἐστιν, φησίν, li doc ἐν ᾧ τεϑέντων τινῶν 

1 συνπεράσματα Ρ 2 post ἄλλο 1 litt. eras. P 4 ἡ tert. delevi 8 τὸ 

addidi 11 ἐν addidi 13 ἐπὶ prius uu τὴν P 14 ἐπὶ addidi 

14. 15 ϑεοσλόγος P 21. 22 τί γνώσχω P 22 ἐσϑησις P 29 (doce) οὔτε 

περὶ sive πρώτων (οὖν) conicio 24 ἐπειδὴ scripsi: ἐπι δὲ, c alterum in ras., P 

üt ἀνυστιχῶς, t prius in ras., P 26 αὐτὰ γιγνώσχομεν scripsi: τὰ γιγνωσχόμενα P 

21. 28 τὸ --- ξύλινον scripsi: τοῦ — ξυλίνου P 21 αἰφαιρέσεως (sic) P 30 τετρα- 

γώνου seripsi: ὁ τετράγωνος P διανοῆται P 91 an ἀλλὰ τὸ {μέσον c0)? 

cf. vs. 23 94 fortasse δείξωμεν cf. p. 26,7 
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ἕτερόν τι τῶν χειμένων ἀνάγχη συμβαίνειν τῷ ταῦτα εἶναι. 
tóc ἐστιν 6 τοῦ συλλογισμοῦ ὅρος. xal ὅτι μὲν τέως τὸ ὄνομα τοῦτο 

τὸ τοῦς: συλλογὴν λόγων | δηλοῖ, πρόδηλον: ἀεὶ γὰρ ἢ σὺν πρό- f. 105r 
ὕεσις οὐγ ἕν τι σημαίνει ἀλλ᾿ ἀϑροισμά τι. οἷον ὅταν εἴπω συνέδριον. σύγχλη- - li h , * 

, * , ! ^ τ *, ^ -€ M , M e ' 

5 τος, συμπότης, σύμψηφος. συλλογισμὸς οὖν ἀντὶ τοῦ ᾿ συλλογὴ λόγων xal οἱονεὶ 

΄ 

ἄθροισμα λόγων᾽. ἵνα δὲ πρότερον ὡς τύπῳ νοήσωμεν τὰ εἰρημένα ἐν τῷ 

ὅρῳ τοῦ συλλογισμοῦ, το τον τινα ἐχϑέμενοι νοήσομεν ἐπ᾽ αὐτοῦ ὅ 

πῶς τὰ εἰρημένα ἐν τῷ ὅρῳ πάντα ἐφαρμόζει αὐτῷ. οἷον ἔστω συλλο- 
^r - KA -* 24,42 δ ^ c c ^ A ΒΥ γισμὸς οὗτος: ἣ γραμμὴ συνεχές, τὸ pee ποσόν. 1j γραμμὴ dpa 

10 "Ln ὅτι id οὖν τὸ c τοῦτο λόγος ἐστίν, po xal yàp xal 

ἢ δύο προτάσεις xal τὸ συμπέρασμα" 10 

δὲ ie ἐχ pes ἐστίν. ὥστε τέως ὃ λόγος ἐφαρμόζει αὐτῷ. ἀλλὰ 
χε , , 5 M , ^N , M c rz , 3 LA ANS 

χαὶ τέϑειταί τινα ἐν αὐτῷ: τέϑειται δὲ ἀντὶ τοῦ “ὡμολόγηται᾽. τί δὲ 

ὡμολογήϑη; ὅτι T, Ἰραμμὴ συνεχές ἐστιν, χαὶ ὅτι τὸ συνεχὲς χαὶ ποσόν 
5» ΄ !w * - 

15 ἐστιν. ὥστε ἁρμόζει αὐτῷ xal τὸ b» o τεϑέντων τινῶν. ἀλλὰ xol 
^ , » *, , ἐν , J lJ » iJ 

τὸ συμπέρασμα ἄλλο τι ἀνεφάνη παρὰ τὰ χείμενα, παρὰ τὰ τεϑέντα" τὰ 15 
Y ' ἃ τ δος 9 RA) [4 - τὰ o Ὁ ' f IRA. v μὲν γὰρ χείμενα Ty τὰ ὅμολο Myers Ὡς ἐστιν χαὶ 

ὅτι τὸ συνεχὲς ποσόν" ἕτερον δέ τι τι ταῦτα τὸ συμπέρασμα esu ὥστε 

ἄρα ποσόν ἐπ πιὰ ὥστε xol τὸ ἕτερόν τι τῶν χειμένων ἀνάγχη E a "oO Ἔ "E PC EQ 

atvety ἁρμόζει αὐτῷ. πόϑεν δὲ ἀνεφάνη τὸ συμπέρασμα; τῷ ταῦτα 20 

εἶναι τὰ ὁμολογηϑέντα" οὐχ ἀλλαχόϑεν γὰρ συνέβη xoi ἀνεφάνη τὸ συμπέρα- 
τῷ Θ a 

e ΄-. 

ΓΕ ἜΡ 8 

cua T, ἀπὸ τῶν τεϑειμένων προτάσεων, ὅτι f γραμμὴ συνεχές ἐστιν xal ὅτι 

τὸ συνεχὲς ποσόν ἐστιν. ὥστε χαὶ τὸ τῷ ταῦτα εἶναι ἁρμόζει αὐτῷ. 
Οὕτως μὲν ὡς τύπῳ εἰπεῖν ἐπὶ Ure τος ἐξηγήσϑω ἡμῖν 25 

25 ὃ ὅρος τοῦ συλλογισμοῦ. — xoi ἀχριβέστερον δὲ αὐτὸν ἐπισχεψώμεϑα, 

ἵνα λέξωμεν ὅτι οὐδὲν περιττὸν οὐδὲ ἐλλεῖπον ἔχει $, ῥηϑεῖσα ὑὕπο- 
ραφὴ τῆς ἐννοίας. πρόχειται αὐτῷ τὸν συλλογισμὸν ὁρίσασϑαι: πᾶς 4 

ὃ 
᾿ 2 , 2 M ' ^ - 2 € * IN 

& ὅρος ἐχ γένους ἐστὶν χαὶ διαφορῶν. ἐνταῦϑα οὖν |  xó f.105v 
υὲν λόγος ὡς γένος παρείληπται: εἶδος γάρ ἐστιν τούτου συλλο- 

30 γισμὸς ὡς τοῦ ζῴου ἄνθρωπος. τὰ δὲ ἑξῆς ὡς διαφοραί, τὸ μὲν ἐν 

τεϑέντων, ἵνα χωρίσῃ αὐτὸν ἀπὸ τῶν ἄλλων λόγων, οἷον τοῦ χλητι- 
— v - , - * - » ΄ - » , E] A /^N , 

χοῦ T, τοῦ εὐχτιχοῦ xoi τῶν ἄλλων ἁπλῶς, εἴτε πέντε αὐτοὺς βούλει λέγειν 

εἴτε δέχα: τί γὰρ τίϑεταί τις ἐν εὐχῇ T, ἐν χλήσει; τεϑέντων δὲ ἀντὶ ὅ 
" 

τοῦ “ δμολογηϑέντων᾽ " χαὶ γὰρ c τὰς προτάσεις ὃ [ἰλάτων ὁμολογή- 

ΞΞ 

- SAT »ὝἩ e ΄ ) SN Mx eie iSi 
35 ματα χαλεῖ, χαὶ To λέγει ᾿ἀπὸ τῶν ὡμολογημένων᾽ ἀντὶ τοῦ ᾿ ἀπὸ 

t 0€ Στωιχοὶ ἀξιώματα αὐτὰς ἐχάλουν xol τῶν ῥηϑεισῶν προτάσεων᾽. 0 

9 συνπότης P 7 an νοήσωμεν cf. p. 25,34 10 ποσόν ex ποιόν corr. P! 

12 an τέως t0? cf. vs. 28 14 xoi alterum delendum videtur cf. vs. 18. 25 

16 ἀνεφάνη) ἡ in ras. corr. ex ec P 11 et 21 ὡμολογηϑέντα P 18 ὥστε] 

τὸ conicio 21 ἤναι P 253 τῶι superscr. P 25 ὃ ὅρος scripsi: ὅτι ὅροι P 

25 αὐτὸν ex αὐτῶν corr. P 26 δείξωμεν conicio οὐδὲ] οὐδὲν pr. P 29 λόγος] 

λόγ in ras. P τούτου Scripsi: τοῦ P 91 ἄλλων λόγων] ὧν λόγ in ras. P 

32 τὸ àÀX^ (sic) P 24 ὡμολογηϑέντων P 26 στοϊχοὶ P αὐτὰς scripsi: 
αὐτὰ P 
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τῷ σι 

30 

90 

M € , οἷ “Ὁ bJ 

“πᾶς δὲ σπουδαῖος εὐδαίμων᾽. τὴς ὁ 

qon) xai διὰ τί συμβαίνειν. 

AMMONII IN ANALYT. PRIOR. ΓῚ [Arist. p. 34018] 2d 

λήμματα παρὰ τὸ λαμβάνειν xoi ἀξιοῦν αὐτὰς ἀληϑεῖς εἶναι, ὡς τὰ παρὰ 
τοῖς γεωμέτραις ἀξιώματα. 6 δὲ ᾿Δριστοτέλης τ πες αὐτὰς χαλεῖ" 10 

τῶν δὲ 1 Jide ee τὰς σαφεῖς xal ἐναργεῖς xoi μὴ δεομένας ἀποδείξεως 

διὰ τὸ σαφὲς ἀξιώματα χαλεῖ μόνως [προτάσεις]. ὥστε τὸ ἐν ᾧ τεϑέν- 
τῶν διορίζει τὸν συλλογισμὸν ἀπὸ τῶν ἄλλων λόγων τῶν ἀσυλλογίστων. 

τινὲς δὲ τὸ τεϑέντων λέγουσιν αὐτὸν εἰρηχέναι, d x«i ἐπειδὴ χατηγορι- 15 
χῶν συλλογισμῶν λέγει, ἀντὶ τοῦ “ κατηγορηϑέντων᾽ - ἐπὶ γὰρ τῶν τοιού- 

^ ^M , C ' r2 ^ - D "» , 

τῶν συλλογισμῶν διαρρήδην τιϑέμεϑα x«i ὁμολογοῦμεν x«i ἀποφαινόμεϑα 
ὡς ἀληϑεῖς τὰς προτάσεις" ἐπὶ δὲ τῶν ὑποϑετιχῶν οὐχ ἀποφαινόμεϑα ἀλλ 
[4 ^ ^ ) δ - Y ' - 

ὑποτιϑέμεϑα “εἰ τόδε ἐστίν, τόδε ἐστίν. ἡμεῖς δὲ λέγομεν ὅτι xal ἐχεῖ, 
εἰ χαὶ μὴ διαρρήδην τιϑέμεϑα, ἀλλ᾽ οὖν xul ἐχεῖ τιϑέμεϑά πως, χαὶ 90 

€ 

He xal τοῖς ὑποϑετιχοῖς συλλογισμοῖς 6 ὅρος οὗτος" ὥστε τό τεϑέν- 
- 

των οὐ πρὸς τον τῶν ὑποϑετιχῶν συλλογισμῶν εἴρηται ἀλλὰ τῶν 

ἄλλων λόγων ἐν οἷς οὐδὲν τίϑεται. τὸ δὲ τινῶν εἶπεν διορίζων αὐτὸν 
ἀπὸ τῶν μονολημμάτων συλλογισμῶν" ἐχεῖνοι γὰρ οὐ τέλειοι: νῦν δὲ τὸν 90 

τέλειον ὁρίζεται συλλογισμόν: δεῖ δὲ τὸν τέλειον συλλογισμὸν τὸ ἐλά- 
, - » χιστον ἐχ δύο λημμάτων εἶναι. εἰσὶν δέ τινες ἀτελεῖς συλλογισμοὶ 

μονολήμματοι, οἷς χέχρηνται ot ῥήτορες παραλιμπάνοντες τῷ διχαστῇ 

τὴν ἑτέραν πρότασιν ἐννοῆσαι, τὴν μείζονα T, τὴν ἐλάσσονα. ἔ100- i i , i h i i 

xul συμβάλλεται αὐτοῖς τοῦτο᾽ ὃ γὰρ διχαστὴς ὑπάγεται εἰς τὸ 

ϑέσϑαι τῇ ἀποδείξει, ἵνα μὴ δόξαν δῷ ἑαυτοῦ ὡς Urn ἐννοήσας 

τὴν ἑτέραν πρότασιν. οἷον ὃ δεῖνα χαλλωπιστής: 6 δεῖνα ἄρα uoty6c* 
i i i i e 

6 Σωχράτης σπουδαῖος: ὁ Σωχράτης ἄρα εὐδαίμων: ἑχατέρα γὰρ αὐτῶν 
ἐνδεῖ τῆς μείζονος προτάσεως τῆς ᾿ πᾶς δὲ χαλλωπιστὴς μοιχό óg xal τῆς [21] 

€ ἐλάττονος ἐνδεῖ, ἐὰν εἴπω ᾿ πᾶς 

σπουδαῖος εὐδαίμων: 6 Σωχράτης ἄρα εὐδαίμων᾽" ἐνδεῖ γὰρ τῆς ἐλάσσονος 
τῆς Ὁ τοῦ σπουδαῖος᾽. xul ἐν μὲν τοῖς ἑπομένοις ἀχριβῶς μαϑη- 

σόμεϑα τίς f, ἐλάσσων χαὶ τίς ἢ μείζων πρότασις" νῦν δὲ ὡς τύπῳ εἰπεῖν, 10 

ἐὰν ὦ τοιοῦτος συλλογισμὸς ᾿ πᾶσα γραμμὴ συνεχές, πᾶν τὸ συνεχὲς ποσόν, 
πᾶσα γραμμὴ ποσόν᾽, ἐλάσσων μέν ἐστιν πρότασις $ ̓  πᾶσα γραμμὴ [ἢ] 
συνεχές᾽, μείζων δὲ f 'müv τὸ συνεχὲς ποσόν. τὸ οὖν Τὴ τινῶν διο- 
ρίζει αὐτὸν ἀπὸ τῶν παρὰ τοῖς ῥήτορσιν μονολημμάτων συλλογισμῶν: ἐν 
ἐχείνοις γὰρ οὐ τινὰ τίϑεσϑαι ἀλλὰ τί, χαὶ οὐ τέλειοι οἵ τοιοῦτοι. 15 

Λοιπὸν δὲ λεχτέον τί εἶπεν ἕτερόν τι τῶν χειμένων, xal διὰ ni ἀνά- 

τὸ μὲν ἕτερόν τι τῶν χειμένων εἶπεν διὰ 

τοὺς παρὰ τοῖς Στωιχοῖς διφορουμένους συλλογισμοὺς 7, ἀδιαφόρως περαίνοντας. 

2 γεωμέτροις Ρ 4 immo μόνας προτάσεις delevi 6 fortasse ἐπειδὴ xai 

(περὶ) 7 énei P 8 ὁμολουγοῦμεν P ἀποφαινόμεϑαι P 

12. 13 ϑέντων P 19 τετέραν P 20 συμβάλεται P 2] δῶ τε αὐτοῦ DP 

23 σπουδαίως P εὐδαιμόνων P 24. 25 ἐνδεῖ τῆς μείζονος προτάσεως τῆς --- χαὶ 

τῆς -- τῆς δὲ ἐλάττονος scripsi: ἐν δὲ τῆι μείζονι προτάσει τῆι --- καὶ τῆι --- τῆι δὲ ἐλάτ- 

zov P 20, 2' τῆι ἑλάσσονι τῆι P 28 προτάσεις P 20 ἡ alt. delevi 

81 τί delevi cf. p. 29,18. ὃ 32 ρήτορσιν] v ex c corr. P' 33 immo τίϑεται 

80 τοῖς τοϊχοῖς διφορομένου συλλογισμοῦ P ἀδιαφόρως scripsi: διαφόρως P 
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* ^ ΄ ΄ ς 

εἰσὶν δὲ διρορούμενοι οἱ δὶς τὰ αὐτὰ λέγοντες" οἷον ᾿ εἰ ἡμέρα ἐστίν, ἡμέρα 
ἐστίν: ἀλλὰ μὴν ἡμέρα ἐστίν: ἡμέρα dpa ἐστίν᾽. δοχεῖ οὗτος συλλογισμὸς 20 ἐστίν: ἀλλὰ μὴν ἡμέρα à ἡμέρα ἄρα ἐστίν᾽. ς γισμὸς 3 
εἶναι, οὐχ ἔστι δέ: διὰ γὰρ τῶν αὐτῶν τὰ αὐτὰ δείχνυσιν. πῶς δὲ ὥφειλεν 

ιἔέγεσϑαι; “εἰ ἡμέρα ἐστίν, φῶς ἐστιν: ἀλλὰ μὴν φῶς ἐστιν: ἡμέρα ἄρα 
ἀδιαφόρως δὲ περαίΐίνοντας λέγουσιν 

Η ΄ - (5) 4 72 ΄ 
οὺς τοιούτους, οἷον “εἰ ἡμέρα 

, v ^B 5 ^ M e , ΓΑ 

στίν, οὐχ ἔστιν νύξ’ ἀλλὰ μὴν ἡμέρα 
ü 

c 

(D ὦ» 

a cl c x . 
- 
5 

b] 
I Φ στίν. ἡμέρα ἄρα ἐστίν᾽. χαὶ 

οὗτος δοχεῖ εἶναι συλλογισμός, οὐχ ἔστι Of: οὐ γὰρ ὡς ὥφειλεν διεξῆλϑεν 25 
^ - ^N Y , C DAC ΄ D 7 , y 
διαφόρως. πῶς ὃὲ ὥφειλεν λέγεσθαι; “εἰ ἡμέρα ἐστίν, οὐχ ἔστιν 

νύξ: ἀλλὰ μὴν οὐχ ἔστιν νύξ: ἡμέρα ἄρα ἐστίν᾽. διορίσας οὖν αὐτὸν ἀπὸ 
10 τῶν τοιούτων, ἀπὸ τῶν δοχούντων μὲν εἶναι συλλογισμῶν οὐχ ὄντων δέ, 

, * ird , - , 5 ' , M Ὁ 

τέϑειχεν τὸ ἕτερόν τι τῶν χειμένων" ἐν γὰρ τούτοις, | τοῖς διφο- f. 106v 

ρουμένοις χαὶ τοῖς ἀδιαφόρως ἘΠ οὐχ ἕτερόν τι τῶν χειμένων 

ἐστὶν τὸ συμπέρασμα ἀλλὰ ταὐτόν. ὥστε χαὶ ταύτῃ δείχνυται ὅτι τὸ 
- 

τεϑέντων οὐχ ὡς τισὶν ἔδοξεν χεῖται πρὸς διαστολὴν τῶν ὑποϑετιχῶν 
e 5 συλλογισμῶν: εἰ γὰρ ἣν τὸ τεϑέντων χείμενον xal πρὸς διαστολὴν τῶν ὕπο- 

ϑετιχῶν, οὐχ ἂν προσετέϑη τὸ ἌΜΕ δὴ τι τῶν χειμένων πρὸς διαστολήν 

τινων ὑποϑετιχῶν. τῶν Qtpopoo pumps ὡς εἴρηται, xod ἀδιαφόρως περαινόν- 
των (ὑποϑετιχοὶ γὰρ χαὶ CES εἴ ys πάντων τῶν ὑποϑετιχῶν ἣν χωρίσας 

σ δὰ. o N M , " , , ' Ὁ al ὃν εδρογυνδιάμοτῷ ντων. ὥστε xai ταύτην ἐχβλητέον τὴν δόξαν 10 

, ^N € * M , , »ὶ m Ἁ e 

, ἐπειδὴ ὃ συλλογισμὸς πίστις τίς ἐστιν: πᾶς γὰρ ὃ 
Nen E αἀποδεῖξαί τι ἐϑέλει χαὶ πεῖσαι πάντως, δῆλον ὅ ὅτι τὸν προσδια- 

εγόμενον. ἵνα οὖν Mem αὐτὸν τῶν ἄλλων πίστεων, εἶπεν τὸ ἀνάγχη" τριῶν 

γὰρ οὐσῶν πίστεων, τῆς μὲν ἀπὸ τῶν ἴσων τῆς δὲ ἐπαγωγιχῆς τῆς δὲ συλλο- 15 
γιστιχῇς, μόνη T, συλλοὴ ftem ἔχει τὸ ἀναγχαῖον. ἀπὸ μὲν γὰρ ἴσων ἐστὶν τῷ σι 

(f) χέχρηνται ot ῥήτορες ἀπὸ ἕν 
οἷον Διονυσίου αἰτοῦντος Συραχουσίους φρουρὰν τοῦ σώματος ἑαυτοῦ λαβεῖν 

c ἕν πιστούμενοι, ἀπὸ μεριχοῦ μεριχόν" 

ἀντιλέγει τις χαὶ ἀξιοῖ πεῖσαι μὴ δοϑῆναι αὐτοῖς λέγων ὅτι xoi [Πεισί- 20 
^ ^ 

- 
* 

Y 
z - στρᾶτος αἰτήσας χαὶ λαβὼν ἐτυράννησεν. αὕτη δὲ ἣ πίστις οὐχ ἔχει τὸ 

30 ἀναγκαῖον: οὐ Ἴάρ, ἐπειδὴ ἐχεῖνος ἐτυράννησεν, πάντως χαὶ οὗτος τυραννή- 

σει. ἐπ sorge ὃέ ἐστιν f πίστις ἢ ἐχπεριτρέχουσα τὰ χατὰ μέρος xal 

£x τῶν χατὰ μέρος τὸ χαϑόλου πιστουμένη" οἷον λέγω ὅτι πᾶν ζῷον τὴν 

χάτω γένυν xtwei* xai ἀποδεῖξαι μὲν τοῦτο συλλογιστιχῶς οὐ D [οὗ], 25 

ἐπαγωγῇ ὃὲ χρῶμαι xal δείχνυμι τοῦτο ἐπὶ πολλῶν διεξιὼν τὰ χαϑέχαστα 

35 xai ἀξιῶν ἐχ τῶν χατὰ μέρος τὸ χαϑόλου πιστοῦσϑαι. οὔτε δὲ αὕτη 1| πίστις 

ἔχει τὸ ἀναγχαῖον" εὑρίσχεται γοῦν | τινα ζῷα τὴν ἄνω γένυν χινοῦντα" f. 107r 

ὁ et 7 ἔστι δέ Ῥ΄: ἔστιν: P! ὃ ἀλλὰ διαφόρως Ρ 9 διορίσας οὖν scripsi: οὖν 

διορίσαι Ρ 10 εἶναι scripsi: ἐστιν P 11 τέϑηχεν Ρ 12 οὐχέτερόν Ρ 

14 τισὶν scripsi: τινες P 15 τὸ τεϑέντων scripsi: τότε P 15. 16 πὸ 

ϑετιχῶν P 11 ὡς scripsi: πῶς P 22 δῆλον ὅτι mrg. P 26 1 

addidi 28 fortasse αὐτῷ 39 τὼ χαϑόλου, x ex v, ut videtur, corr. P! 

90. χινεῖ scripsi: xtvety P οὗ delevi 94 διεξιὼν scripsi: ἐξιὼν P 935 ἀξιῶν 

P?: ἀξίως, ut videtur, P! τοῦ χαϑόλου P 
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σ 4 e L3 Ace , , Y Y , - [4 ὥστε [φασὶν ὃ χροχόδειλος xal ὃ φοινιχόπτερος] οὐχ ἔχει τὸ ἀναγχαῖον f, 
ἐπαγωγικὴ αὕτη πίστις. ἐὰν γάρ τι βουλόμενος δεῖξαι τῇ ἐπαγωγῇ τὰ 

σωμαι, μάλιστα μὲν οὐ δύναμαι πᾶσιν τοῖς χατὰ pépos ἐπεξελϑεῖν: ἐὰν 
3, δὲ xal ὑποϑῶμαι ὅτι πᾶσιν ἐπεξέρχομαι, T, χἀχεῖνο τὸ ζητούμ utyov μετὰ φι 

πάντων λαμβάνω, xal εὑρίσχομαι τὸ ζητούμενον λαμβάνων, T, ἐχεῖνο οὐ σι 

M λαμβάνω ἐν τῇ ἐπαγωγῇ, καὶ οὐδὲν κωλύει ἐχεῖνο παρὰ và ἄλλα πάντα 

εἶναι. ὥστε οὐδὲ ἢ ἐπαγωγιχὴ ἔχει τὸ ἀναγχαῖον. μόνη δὲ ἢ συλλο- 

γιστιχὴ ἔχει τὸ ἀναγχαῖον: οἷον πρόχειταί μοι δεῖξαι ὅτι ἢ ψυχὴ ἀϑάνα- 10 
ec , 5 

tóc ἐστιν: χέχρημαι συλλογισμῷ τοιούτῳ: f, Ψυχὴ αὐτοχίνητος: τὸ αὖτο- 

10 χίνητον ἀειχίνητον: τὸ ἀειχίνητον ἀϑάνατον: ἢ ψυχὴ ἄρα ἀϑάνατος. αὕτη 

ἣ πίστις ἔχει τὸ ἀναγχαῖον. ἔστιν δὲ ἢ πᾶσα διαίρεσις αὕτη: πᾶσα πίστις 

ἢ ἐξ ἴσων ἐστὶν T, ἐξ ἀνίσων [ἢ ἀπὸ τῶν μεριχῶν τὸ χαϑόλου πιστοῦ- 15 
^ πὰ N - , M , ? » * [4 5 b v ΄ à ται ἣ ἀπὸ τοῦ χαϑόλου τὸ μεριχόν], ἐξ ἴσου μὲν ἢ ἀπὸ τοῦ μεριχοῦ τὸ 

μεριχὸν cie ἐξ ἀνίσων δὲ ἢ ἀπὸ τῶν μεριχῶν τὸ χαϑόλου, ὡς ἢ 
15 ἐπα jede ἢ ἀπὸ τοῦ χαϑόλου τὸ μεριχόν, ὡς ἣ συλλογιστιχή. μόνη 

αὕτη ἔχει τὸ ἀναγχαῖον, χαὶ εἰχότως’' οὔτε γὰρ τὸ μεριχὸν τῷ μεριχῷ 
ὑπάγεται οὔτε τὸ χαϑόλου τῷ μεριχῷ, ἀλλὰ τὸ μερικὸν τῷ χκαϑόλου. τὸ 90 

2 ΄ - δ ^ ^ /F SEN BEY γες 5. οὖν [τί] ἀνάγχη διορίζει αὐτὸν ἀπὸ τῶν ἄλλων πίστεων αἵτινες οὐχ 

ἔχουσιν τὸ ἀναγχαῖον. 
x AN -) ΝΑ 7 ^ ' ^ 5 €-O 2 €- 

20 Τὸ δὲ συ gp des εἶπεν, ἐπειδὴ οἶδεν διττὸν τὸ ἀναγχαῖον ἐν τοῖς 
n e - ΄ 4 ὁ «οἱ P NAUES. 

συλλογισμοῖς, τὸ μὲν χατὰ τὴν ὕπαρξιν τῶν πραγμάτων τὸ δὲ χατὰ τὴν 

ὶ τὸ μὲν ἀναγχαῖον τὸ χατὰ τὴν ὕπαρξιν οὐ 95 ἀχολουϑίαν τῆς λέξεως. xa 
^N a Ἁ *, , , -T »* 

παντὶ συλλο on ὑπάρχει: τὸ OE χατὰ τὴν ἀχολουϑίαν παντί. οἷον ἐὰν 

εἴπω ᾿ἣ ψυχὴ αὐτοχίνητος, τὸ αὐτοχίνητον ἀεικίνητον, τὸ ἀειχίνητον αἀϑά- 
- , κ ΄ ΄ 5 ἢ» , , » , - ^ ^ ' 

25 vatoy'* χαὶ τί συμβαίνει; ἐξ ἀνάγκης ἄρα ἀχολουϑεῖ τὸ τὴν ψυχὴν | 
, , ἐξ τ 5 ) , , ' ^ 5 , 2 M “-Ὁ 3 

ἀϑάνατον εἶναι. ἀλλ᾽ οὐ μόνον χατὰ τὴν ἀχολουϑίαν ἐστὶν τοῦτο ἀναγ- {. 107. 
- 2 J ^ ' N e 2N ^N »y CN E E pa χαῖον ἀλλὰ xal χατὰ τὴν ὕπαρξιν. ἐὰν δὲ εἴπω ᾿ Σωχράτης περιπατεῖ, 

πᾶς ὃ περιπατῶν χινεῖται᾽. τί συμβαίνει ἐξ ἀνάγκης; τὸ ᾿ Σωχράτης ἄρα 
Q χινεῖται. τοῦτο ὃς χατὰ μὲν τὴν ἀχολουϑίαν ἀναγκαῖόν ἐστιν, χατὰ δὲ 

30 τὴν ὕπαρξιν οὐχ ἀναγχαῖον: οὐ γὰρ ἐξ ἀνάγχης χινεῖται ὃ Σωχράτης: ἐν- 
δέχεται γὰρ αὐτὸν χαὶ ἠρεμεῖν. ἐπειδὴ οὖν [τί] τὸ χατὰ τὴν ὕπαρξιν 
υὲν ἀναγχαῖον οὐ παντὶ συλλογισμῷ ὑπάρχει, τὸ δὲ χατὰ τὴν ἀχολου- 

, , ^ “ M , , - 5 €-) o 

ϑίαν παντί, διὰ τοῦτο εἶπεν τὸ συμβαίνει ἀντὶ τοῦ 'dxoÀooüst , ἵνα τὸ 

πᾶσι τοῖς συλλογισμοῖς ὑπάρχον εἴπῃ. 10 

35 Τὸ δὲ τῷ ταῦτα εἶναι εἶπεν. ἐπειδὴ δεῖ ix τοῦ σαφοῦς τὸ ἀσαφὲς 

πιστοῦσϑαι: οὔτε i τὸ σαφὲς ix τοῦ σαφοῦς δεῖ πιστοῦσϑαι: οὐδὲ ie 

δέεται ἀποδείξεως τὸ σαφὲς σαφὲς ὄν: οὔτε τὸ ἀσαφὲς £x τοῦ ἄσαφο 

1 φασὶν --- φοινιχόπτερος delevi 4 ὑποϑῶμαι scripsi: ὑπώμαι P 6 λαμβάνω 

t 
scripsi: λαμβάνων P 11 ἔστιν scripsi: ἔχε τίν (sic) P ἣ alt. superser. P' 

12. 13 ἢ ἀπὸ --- μερικόν delevi 12 immo ἐξ ἴσων 11 τὸ καϑόλου (post με- 

ρικὸν) P, οὐ ex ὦ corr. P! 18 τί delevi ef. vs. Ὁ] 90 χινηται (sie) P 

31 τί delevi cf. vs. 18 



80 AMMONII IN ANALYT. PRIOR. I 1 (Arist. p. 24*18] 

o ct πιστοῦσϑαι: γέλοιον γάρ, xai εὑρίσχεται ἣ OU ἀλλήλων δεῖξις: ἀλλὰ 
£x τοῦ σαφοῦς τὸ ἀσαφὲς πιστοῦσϑαι. εἰχότως οὖν xal χαλῶς εἶπεν 15 

ταῦτα εἶναι χαὶ τ -&i εϑεῖσϑαι τὰ δμολογήματα συμβαίνειν τὸ συμπέρασμα, 
OQ ἢ OC? cC»? 

o ci 

^ 

τι δεῖ ἐχ τῶν σαφεστέρων τὰ ἀσαφῇ πιστοῦσϑαι" ἐχ γὰρ τῶν προτάσεων 

5 σαφῶν οὐσῶν x«l ὁμολογουμένων τὸ ζητούμενον τοὺς ὃν δείχνυται. χαὶ 

αὐτὸς δὲ ἐξηγεῖται (x0) τῷ ταῦτα εἶναι, xai Borde αὐτὸ ἐξηγεῖται. λέγω 20 
Ὁ , , - 

δέ, φησίν, τῷ ταῦτα εἶναι ἀντὶ τοῦ τὸ διὰ ταῦτα συμβαίνειν: διὰ 
γὰρ τὸ εἶναι ταῦτα τὰ δμολογηϑέντα συμβαίνει τὸ συμπέρασμα: δεῖ γάρ, 

ὡς εἴρηται. ἐχ τοῦ σαφοῦς τὸ ἀσαφὲς πιστοῦσϑαι. σημαίνει οὖν τὸ τῷ 

10 ταῦτα εἶναι τὸ διὰ (e) ταῦτα εἶναι τὰ τεϑέντα συμβαίνειν τὸ συμπέρασμα xal 25 
ἔξ 

μηδενὸς ἔξωϑεν ὅρου δεῖν πρὸς τὸ γενέσϑαι τὸ mu curo τοῦτο 

δὲ διὰ τοὺς ἐλλειπεῖς συλλογισμούς. οἷον ἐὰν εἴπω “ἢ ψυχὴ αὐτοχίνητος, 

τὸ αὐτοχίνητον [τὸ] ἀειχίνητον, T, ψυχὴ ἄρα ἀϑάνατος᾽, ὃ τοιοῦτος συλλο- 
A s Δ M ^ ΩΣ τὶ - — oz - e ! 

γισμὸς xal Mim: ἐστὶν xat | ἐν αὐτῷ τεὔῦεντων τινῶν ἕτερόν τι f. 108r 

15 τῶν χειμένων ἐξ ἀνάγχης συνέβη, ἀλλ᾽ οὐ (cQ) ταῦτα εἶναι: οὐ 

γὰρ ἐχ τῶν εἰλημμένων συνέβη τὸ συμπέρασμα, ἀλλ᾽ ἔξωϑεν ἄλλου ὅρου 

προσεδέησεν, τοῦ ἀϑανάτου, ἵνα γένηται ἄλλη πρότασις ἢ λέγουσα ᾿ τὸ δὲ 

ἀεικίνητον ἀϑάνατον᾽. δμοίως ὃὲ τὸ αὐτὸ λέγει xal ἐπὶ τῶν πλεοναζόντων 5 
-" - iJ v Ce ^l 5 , ' , , 

συλλογισμῶν ἐὰν γὰρ εἴπω ἢ ψυχὴ αὐτοχίνητος, τὸ αὐτοχίνητον ἀειχίνη- 

20 τὸν, τὸ ἀειχίνητον ἀϑάνατον, ὁ δὲ χόσμος ἀΐδιος, ἢ ψυχὴ ἄρα ἀϑάνατος᾽, 

οὐ τῷ ταῦτα εἶναι τὰ ὁμολογηϑέντα συνέβη τὸ συμπέρασμα: οὐ γὰρ 
e! , — — e A M » - y4 LÀ ÀO As ("c 2 DO p , -- 

οιὰ πάντα τὰ ομηληγήηματα δον ρβη: ἀλλὰ πλεονᾶςει ἐνταυῦα μιὰ πρότασις, 10 

λέγουσα “ὃ δὲ χόσμος ἀΐδιος᾽. x«i αὐτὸς μὲν οὐχ ἐμνήσϑη πλεονασμοῦ ὃ 

vos 
, ^ , 2 , , ^N M o M - - 3" ^ , 

ἀλλὰ μόνης ἐνδείας: λέγει δὲ αὐτὸς ὅτι τὸ τῷ ταῦτα εἶναι διαστέλλει 
ἊΣ EN 3 x -I 2 λε » Ξ ' - E. FL , ^N P] T 

95 αὐτὸν ἀπὸ τῶν ἐλλειπῶν xat τῶν πλεοναζόντων. πάλιν δὲ οὐχ εἶπεν 
* T - , ^ 

πρὸς τὸ εἶναι τὸ dvaxatov', ἀλλὰ πρὸς τὸ γενέσϑαι, διὰ τὴν αὐτὴν 15 

αἰτίαν ὃι’ ἣν xai τὸ συμβαίνειν εἶπεν, ἐπειδὴ οἶδεν, ὡς εἴρηται, τὸ ἐν 
τοῖς συλλογισμοῖς ἀναγχαῖον διττόν, τὸ μὲν χατὰ τὴν ὕπαρξιν τὸ δὲ χατὰ 

τὴν ἀχολουϑίαν: x«i τὸ μὲν χατὰ τὴν ὕπαρξιν οὐχ ἔστιν ἐν πᾶσιν τοῖς 
- M ^N AJ Ἁ 5 Q^ 5, —- M ^ , 

30 συλλογισμοῖς, τὸ OE χατὰ τὴν ἀχολουϑίαν ἐν πᾶσιν. πρὸς τὸ γενέσϑαι 
€ D - 

οὖν [x] ἀντὶ τοῦ ᾿ πρὸς τὸ ἀχολουϑῆσαι, πρὸς τὸ συμβῆναι, ἵνα Mn τὸ 90 

ἀναγχαῖον τὸ ἐν πᾶσιν τοῖς συλλογισμοῖς. τινὲς ὃὲ ἐνόμισαν ὅτι τὸ τῷ 
- 

$ 

ταῦτα εἶναι εἶπεν διὰ τοὺς λεγομένους παρ᾽ αὐτῷ ἀτελεῖς συλλογισμούς" 
»» 

ἐρεῖ yap ἐν τοῖς ἑξῆς ὅτι ot ἐν τῷ d. Sas πᾶντες τέλειοί εἰσιν, 

45 οἵ δὲ i τῷ δευτέρῳ χαὶ τρίτῳ ἀτελεῖς. ἐν πρώτῳ δὲ σχήματί εἰσιν ὡς 
, 5 n e ^w -T — » , 95 ̂ 5 M [v 4 - 

τύπῳ εἰπεῖν οἱ τοιοῦτοι" οἷον πᾶς ἄνϑρωπος λογιχόν, οὐδὲν λογιχὸν ἵππος, 95 
» 5^ : » Q V , ^ , ^N 7 - M »v 

o0Octe apa ανῦρωπος {({ππος)" εν οξυτερῷ 0g Gy ruat 0t0y πας dy panos 

ὃ ὁμολογουμένων scripsi: ὁμολογουσῶν P 6 τὸ addidi οἵ. p. 51,56 52,18 8 σημαίνει 
scripsi: συμβαίνει P 10 τὸ alt. addidi ef. p. 31,97 19. αὐτοχίνητος — ἀειχίνητος P 

τὸ alt. delevi post ἀειχίνητος induxit ἀϑάνατος, ut videtur, P? 15 τῷ addidi 

19 ἐὰν] ε ex εἰ corr. P! 20 et 29 ἀείδιος P 25 ἐλλείπων P: fort. ἐλλειπόντων 

ef. p. 32,6. 177 91 τί delevi cf. p. 29,18. 91 23 ϑελομένους (leg. καλουμένους) Waitz 

Org. I 45 94 ἐρεῖ] c. 4 p. 26929, c. 5 p. 2824, c. 6 p. 29314 91 ἵππος addidi 
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λογικόν, οὐδεὶς ἵππος λογικόν, οὐδεὶς ἄρα ἄνϑρωπος ἵππος. πάντας τού- 
τοὺς τοὺς ἐν δευτέρῳ σχήματι, ἔτι μέντοι χαὶ τοὺς ἐν τρίτῳ ἀτελεῖς 
λέγει, | ἐπειδὴ δέονταί τινος ἔξωϑεν βοηϑείας πρὸς τὸ ἀναχϑῆναι εἰς f.108* ? i r 

τὸ πρῶτον σχῆμα" πάντα γὰρ πο σπμῦν τς εἰς τὸ πρῶτον σχῆμα. 

τρεῖς δὲ λέγει βοηϑείας ὧν δέονται οἱ ἐν δευτέρῳ χαὶ τρίτῳ συλλογισμοὶ 
πρὸς τὸ ἀναχϑῆνα: εἰς τὸ πρῶτον σχῆμα, ἀντιστροφήν, ἔχϑεσιν χαὶ ἔτι 

τὴν εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγήν" οἷον 6 εἰρημένος ἐν δευτέρῳ σχήματι συλλο- 5 
Ἁ - xm. . A ' πρῶτον σχῆμα" ἐὰν T 

t 

v 
UU 1 

γισμὸς ἀντιστροφῆς δέεται πρὸς τὸ ἀναχϑῆναι εἰς 

ὶς 
Ἁ ^ ^ ! d , "oZ [4 $9 , ) 9 , 

t ξῦτερ [0416 uu I" ξγοῦὺ f" ξ ν I9 CTOTDE- ^ 4D τὴν οξυτεραν πρη τασιν τὴν ΛΕ, σαν O000&8 0c ).0^ UXOY αντιστρε 

ψῃς χαὶ εἴπῃς ᾿ οὐδὲν λογικὸν ἵππος᾽, ἀναχϑήσεται εἰς τὸ πρῶτον o; (is || EUIS ξ JT tx 6 «TOS, » T) εταὶ εἰς τρῶτο χῆνα 

ἊΨ , ^ c e P ? , , , “- σ 5 

ίστεον O2 Ott ὁ μὲν Ἀριστοτέλης ταὐυτης ἔγένετο τὴς δόξης, ὅτι οἱ ἔν 10 
, M , , M , 5 - 2 e Ἂν Q' 

εὐτέρῳ x«l τρίτῳ σχήματι συλλογισμοὶ πάντες ἀτελεῖς εἰσιν, 6 ὃὲ Boro: 

ἑνδέχατος ἀπὸ ᾿Αριστοτέλους γενόμενος ἐναντίως τῷ ᾿Αριστοτέλει περὶ τού- 
xou ἐδόξασεν, xul χαλῶς ἐδόξασεν χαὶ ἀπέδειξεν ὅτι πάντες οἱ ἐν δευτέρῳ 

χαὶ τρίτῳ EET τέλειοί εἰσιν. τούτῳ inp ids Πορφύριος χαὶ 

᾿Ιάμβλιχος, ἔτι μέντοι χαὶ ὁ Μάξιμος, (82) ἀχροατὴς ἦν “Ἱερίου τοῦ ᾿Ιχμ- 15 

βλίχου ἀχροατοῦ. χαὶ Θεμίστιος δὲ 6 παραφραστὴς τῆς ἐναντίας ἐγένετο 

δόξης τῆς καὶ τῷ ᾿Αριστοτέλει Hove τούτοις οὖν τοῖς δύο, τῷ τε 
Μαξίμῳ xat τῷ Θεμιστίῳ, ἐναντία περὶ τούτου δοξάζουσιν xal χατασχευά- 

gern [ D τ} 

D 20 2 ζουσιν, ὡς ᾧοντο, τὸ δοχοῦν αὐτοῖς [x«i] διήτησεν αὐτὰ 6 βασιλεὺς ᾿Ιουλια- 

γός, xai δέδωχεν τὴν ψῆφον Μαξίμῳ χαὶ ᾿Ιαμβλίχω xai [Πορφυρίῳ xot 
Βοηϑῷ. φαίνεται δὲ xai Θεόφραστος ὃ ᾿Αριστοτέλους αὐτοῦ ἀχροατὴς 
τὴν ἐναντίαν αὐτῷ περὶ τούτου δόξαν ἔχων. τούτοις δὲ τοῖς ἀπὸ Βοηϑοῦ 
ἠχολούϑησεν χαὶ ὃ μέγας Πρύχλος χαὶ ὃ τούτου διδάσχαλος xoi 6 ἡμέτε- 95 

ος πατήρ, ὅτι χαὶ οἱ ἐν δευτέρῳ χαὶ τρίτῳ σχήματι πάντες τέλειοί εἰσιν. 
lt? εἰ 

el 
ΜῈ ^ f, 5 ,» 

τινὲς δέ, ὡς εἴρηται, ἀπο βλέποντ ες εἰς τὸ παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ ᾿Αριστοτέλους 

λεγόμενον, ὅτι ἀτελεῖς οἴεται εἶναι τοὺς ἐν δευτέρῳ | xal τρίτῳ σχής- f. 109" 

ματι, εἰρήχασιν ὅτι τὸ τῷ ταῦτα εἶναι εἶπεν διὰ τοὺς ἐν δευτέρῳ xal 
, , , , , ^ “- - — ec , 3 ' QU. X 

τρίτῳ σχήματι ἐχβάλλων αὐτοὺς τῆς τῶν συλλογισμῶν ἑστίας" οὐ γὰρ διὰ 

τὸ εἶναι χαὶ ὁμολογηϑῆναι ταῦτα τὰ ἐν αὐτοῖς ὁμολογήματα συμβαίνει τὸ 
΄ , ' ^/ Ye ' συμπέρασμα, ἀλλὰ δέονται ἔξωϑεν βοηϑείας πρὸς τὸ γενέσϑαι τὸ 5 

ἀναγχαῖον, οἷον τῆς ἀντιστροφῆς T, τινος ἄλλης τῶν τριῶν τῶν εἰρη- 

μένων. ἡμεῖς δέ φαμεν ὅτι οὐ διὰ τοῦτο εἶπεν τὸ τῷ ταῦτα εἶναι. 
πρῶτον μὲν γὰρ ἄτοπόν ἐστιν πάντας τοὺς ἐν iss xai τρίτῳ σχήματι 
λέγειν μὴ εἶναι συλλογισμούς, περὶ ὧν τοσαῦτα ἐρεῖ. cts αὐτὸς ἐξη- 10 

Ἰούμενος τὸ τῷ ταῦτα εἶναι εἶπεν, ὅτι διὰ τοῦτο ε 

εἶναι, ἐπειδὴ διὰ τὸ ταῦτα εἶναι τὰ τεϑέντα συμβαίνει τὸ συμπέρασμα 

χαὶ οὐδενὸς ἔξωϑεν ὅρου προσδεῖ πρὸς τὸ γενέσϑαι τὸ ἀναγχαῖον 
, ^ , ^ , M , , 5 - , 5 e M» € o 

τοὺς δὲ ἐν δευτέρῳ xal τρίτῳ σχήματι ἀτελεῖς λέγει, οὐχ ὡς ἐζωῦεν ὅρου 

D ὧν scripsi: ob P 16 ὃς addidi 18 B P: δυσί Waitz l. e. p. 46, at 
p. 25,92 20 χαὶ delevi αὐτὸς ὁ conicio 80 elvat] εἴ ex 9 corr. P! 

τῷ] ὦ ex αὖ corr. P! 36 διὰ τού in fine versus P 
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—- ΞΞ ,F »- *^X* ^P e ,F [4 , "m —— [14d 5 m: " προσδεομένους: οὐδὲ γὰρ T, βοήϑεια ἣ προσγινομένη αὐτοῖς ὅρον αὐτοῖς 15 

προστίϑησιν, οἷον T, ἀντιστροφὴ ὅρον οὐ προστίϑησιν, ἀλλὰ τοὺς χειμένους 
ἀντιστρέφει: τὴν γὰρ πρότασιν τὴν λέγουσαν “οὐδεὶς ἵππος λογιχός᾽ ἀντι- 
στρέφει d, ἀντιστροφὴ xal λέγει “οὐδὲν λογικὸν ἵππος᾽, οὐχ ἄλλον ὅρον 20 

προστιϑεῖσα ἀλλὰ τοῖς οὖσιν χρωμένη. οὐχ ἄρα τὸ τῷ ταῦτα εἶναι 
x2 οι ἃ ' 2 ^ , M , , 5 iJ ' M 2 , 

εἶπεν διὰ τοὺς ἐν δευτέρῳ xai τρίτῳ σχήματι ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐλλείποντας 

xai πλεονάζοντας, ὡς εἴρηται. 

Τελείως ἄρα ἔχει 6 ὅρος. ἵνα δὲ συντόμως ἐπαναλά ἡ εἴως ἄρα ἔχει ὁ ὅρος. ἵνα δὲ συντόμως ἐπαναλάβωμεν τὰ pm- 
ϑέντα, τὸ μὲν λόγος χεῖται ὡς γένος τοῦ συλλογισμοῦ: τὸ δὲ ἐν ᾧ 9ὅ 

τεϑέντων πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν ἄλλων λόγων τῶν ἀσυλλογίστων " 
τὸ ὃὲ τινῶν πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν παρὰ τοῖς ῥήτορσιν μονο- 

λημμάτων συλλογισμῶν: τὸ δὲ ἕτερόν τι τῶν χειμένων πρὸς 
^ 4 'N Ld — Ἁ -" ἈΝ - - za ^ ἐξ μ 39 v 

διαστολὴν τῶν παρὰ τοῖς Στωιχοῖς λεγομένων | διφορουμένων T, ἀδια- f. 109 

φόρως περαινόντων" τὸ δὲ ἀνάγχη πρὸς διαστολὴν τῶν ἄλλων πίστεων 
di τὸ ἀναγχαῖον οὐχ ἔχουσιν: τὸ δὲ συμβαίνειν ὡς ἀεὶ ὑπάρχον τὸ κατὰ 
τὴν ἀχολουϑίαν ἀναγχαῖον παντὶ συλλογισμῷ: τὸ δὲ τῷ ταῦτα εἶναι πρὸς 

διαστολὴν τῶν ἐλλειπόντων συλλογισμῶν T, πλεοναζόντων. αὐτὸς δὲ ἐξη- 5 
- 

γούμενος τὸ τῷ ταῦτα εἶναι τῶν ἐλλειπόντων (μόνων) ἐμνήσϑη: ἐπὶ 
Fr , 

χείνων γὰρ μάλιστα οὐ τῷ ταῦτα εἶναι τὰ τεϑέντα ἐν αὐτοῖς συμβαίνει Q»» 

^ , *, A € Y» , M 5x » Y ^ 

τὸ συμπέρασμα ἀλλὰ τῷ ἐἔξωϑέν τι προσειλήῆφϑαι. οὐδὲν ἄρα οὔτε περιττὸν 
» ἘΞ 2 e » " e e “χε. δ, 2 σ , 4 bi 5 J^ ' 

οὔτε ἐλλεῖπον ἔχει 6 ὅρος: αὕτη OS ἐστιν ὄρου ἀρετή, τὸ ἀπέριττον χαὶ 10 

ἀνελλειπές. 

p.24522 Τέλειον μὲν οὖν χαλῶ συλλογισμὸν ἕως τοῦ xal τὸ 

χατὰ μηδενὸς ὡσαύτως. 

) ,F - , * ^ e , 5) * M Αχολούϑως τοῖς προειρημένοις μετὰ τὸ ὁρίσαι τί ἐστιν συλλογισμὸς 

δρίζει τίς ἐστιν ὃ τέλειος χαὶ τίς 6 ἀτελής" οὕτως γὰρ προέϑετο. χαὶ 1ὅ 

πάλιν οὐ λέγει “τέλειος δέ ἐστιν’, ἀλλὰ τέλειον δὲ χαλῶ καὶ ἀτελῇ 

ς αὐτὸς dv φησιν τούτων ὀνοματοϑέτης. τέλειον δέ, φησίν, χαλῶ 

τὸν μηδενὸς ἄλλου προσδεόμενον ἔξωϑεν πρὸς τὸ φανῆναι τὸ 

ἀναγχαῖον, τουτέστιν τὸ συμπέρασμα. ὅρα δὲ πῶς εἶπεν τὸν μὴ δεό- 

μενον πρὸς τὸ φανῆναι τὸ ἀναγχαῖον ἀντὶ τοῦ ᾿ τὸν σαφῇ xal διηρ- 30 
, y ^ y b] e 5 “-ὠ , 2 ND d YR , 

Üpeuéva ἔχοντα τὰ λήμματα᾽, ὥστε ἀτελῆ λέγει τὸν προσδεόμενον ἔξωϑέν 

τινος πρὸς τὸ φανῆναι τὸ ἀναγχαῖον., οὐ πρὸς τὸ γενέσϑαι. οὐχ ἄρα 
(met τις αὐτῷ ὅρος, ὡς xal ἄνω εἴρηται, ἀλλ᾿ εἰσὶν ἐν αὐτῷ οἱ ἀρχοῦν- 

σ ςς ^ * ΧΩ * 2 - 22 5 , LOWE 5 M , 

τες Opot πρὸς τὸ χενέσϑαι τὸ ἀναγχαιον “ οὐ φαινεται οξ οιὰ τὸ συγχεχύσϑαι 
' σ΄ ᾿ / Y » , E ' ΄ ^ * - d 

τοὺς ὅρους, χαὶ χρείαν ἔχει οὐ προσϑήχης ἀλλὰ τάξεως πρὸς τὸ φανῆναι 95 

τὸ ἀναγχαῖον τὸ ὃν μὲν ἐν αὐτῷ χεχρυμμένον δὲ διὰ τὴν σύγχυσιν. 

ὁ οὐδὲν P 5 προστεϑεῖσα P 13 τοῖς τοΐχοις P διαφορουμένων P 

18 μόνων addidi ef. p. 50,24 20 περιττὸν] o in ras. P! 22 ἀνελλειπές] 

A alterum in ras. P 29 ante τέλειον 1— 2 litt. eras. P 25 μετὰ τὸ ὁρίσαι 

τοι ς προειρημένοις Ρ pr. 28 φησιν prius deleverim 
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- 

xai αὐτὸς δέ φησιν τοῦτο σαφῶς. χατὰ χοινοῦ Oi ἀχουστέον τὸ πρ eo M 

τὸ qaae ἀτελῇ δέ, φησίν, λέγω | συλλογισμὸν ἐχεῖνον τὸν «pocas ó- f.110r 

ἀν νον 3 ἑνὸς T, πλειόνων, τουτέστιν τὸν ue 7, υἱᾶς βοηϑείας T, πλειό- 

νων" εἰσὶν γὰρ οἵ xai δπητερας βοηϑείας ὃ δεόμενοι πρὸς τὸ ἀναχϑῆναι εἰς 

Lem, σχῆμα" οἷον εἰσὶν uiv ot μόνης τῆς ἀντιστροφ His δεόμενοι. τ 

δὲ οἱ χαὶ τῆς ἀντιστροφῆς δεόμενοι χαὶ ἄλλης πρὸς ταύτῃ, οἷον τῆς ἐχ- ὅ 

ὃ 
ἔένων ὅρων. τουτέστιν ἃ οὐχ ἔξωϑεν ὅρου προσδέεται πρὸς τὸ συυβῆναι . , i 9d vs , 

. (O« 

t 

σεως, πρὸς τὸ φανῆναι ἐχεῖνα d ἐστιν μὲν ἀναγχαῖα διὰ τῶν ὑποχει- 

*, * U p e , ^ σ , 5 Ἁ » * 

ἀλλὰ διὰ τῶν ὑποχειμένων μὲν ὅρων συμβαίνει. οὐ un σαφῶς εἴληπτα' uU h E il i 
^ o 

ἵππ διὰ προτάσεων. διὰ γὰρ τοῦ ἀνθρώπου xol τοῦ λογιχοῦ χαὶ τοῦ ἵππου συμ- 

βαίνει τὸ μηδένα ἵππον ἄνϑρωπον εἶναι" οὐ μὴν σαφῶς εἴληπται διὰ τῶν 10 

προτάσεων, ὅταν T, ὁ συλλογισμὸς ἐν δευτέρῳ σχήματι. δῆλον μὲν γὰρ ὅτι, 

(εἰδ οὐδεὶς ἵππος λογιχός, xal τὸ ἀνάπαλιν οὐδὲν λογιχὸν ἵππος, xal οἱ αὐτοὶ 
o ΄, , Y ἂν ἐξ τ ^ - Ἐν τ , - 
ὅροι εἰσίν, οὐχ ἔστιν δὲ &ÀAetv τὸ συμβαῖνον διὰ τῆς προτάσεως" διὸ ἢ 
ἀντιστροφὴ ἀντιστρέψασα τοὺς ὅρους ποιεῖ αὐτὴν ᾿ οὐδὲν λογιχὸν ἵππος". τῦ 
σ΄ » o Y» A »^* ἢ ^ N - , ὥστε οὐχ ὅρου ἔξωϑεν προσδεῖ, οὐδὲ πρὸς διαστολὴν τῶν τοιούτων 

- Ψ , - σ »; M «c - € ΩΡ p») e 

συλλογισμῶν εἶπεν ἐν τῷ ὅρῳ ἄνω τὸ “᾿(τῷ) ταῦτα εἶναι᾽᾽, ὡς τινὲ 
e , , ' eo 5 - - , ' , - eo , A, 2 

ὑπέλαβον" οὐ γὰρ ὅρου αὐτοῖς προσδεῖ, ἀλλὰ σύγχυσις τῶν ὅρὼν ἐστὶν ἐν 
αὐτοῖς. ὥστε xal παρὰ τῶν λεγομένων παρ᾽ αὐτῷ τῷ ᾿Δριστοτέλει λάβοις 20 

ἂν ὅτι οὐχ εἰσὶν οὗτοι οἱ συλλογισμοὶ ἀτελεῖς, ὡς αὐτῷ δοχεῖ (τοὺς γὰρ 
[r4 , Y 3 MJ , , 2 , », - e e 

ὅρους τελείους ἔχουσιν), ἀλλὰ μόνον PCR εἰσὶν ἐν αὐτοῖς oi ὅροι. 

Μετὰ ὃὲ τὸ εἰπεῖν, τίνα λέγει τέλειον συλλογισμὸν xal τίνα Hisl 

ἀχολούϑως τοῖς προχειμένοις λέγει, τί λέγει τὸ ἐν ὅλῳ εἶναι ἢ μὴ εἶναι 

xdi τί τὸ χατὰ παντὸς T| μηϑενὸς χατηγορεῖσϑαι-: οὕτως γὰρ προέ- 25 
ϑετο. ὅπερ δὲ xal ἄνω εἴρηται, δοχεῖ ταῦτα τέτταρα εἶναι περὶ. ὧν λέγει, 

B σ T SWEET δε ἃ T 1 1 P - ς Η τὸ ἐν ὅλῳ εἶναι, τὸ ἐν μηδενὶ εἶναι, τὸ χατὰ παντὸς χατηγορεῖσϑαι, τὸ 

χατὰ μηϑενὸς χατηγορεῖσϑαι. τῇ ὃὲ ἀληϑείαᾳ δύο ἐστὶν | περὶ ὧν λέγει" f. 110» 

περὶ γὰρ τῆς χαϑόλου χαταφατιχῇῆς λέγει xal τῆς χαϑόλου ἀποφατιχῆς 
διχόϑεν ἐπιχειρῶν ἐπὶ ἔχατ 

ῦ 

(QV pas ἀπό τε τοῦ χατηγορουμένου ὅρου xal 
ὑποχειμένου. χαὶ αὐτὸς δὲ τοῦτο αὐτὸ guns λέγει: τὸ ἐν ὅλῳ 

c-r 
p^ t τέρῳ, φησίν, τὸ ἕτερον εἶναι xal xaxà παντὸς τοῦ ἑτέρου 5 

τὸ ἕτερον ResnropeUme αι ταὐτόν ἐστιν" ἑἕχάτερον γὰρ περὶ τῆς 

χαϑόλου χαταφατιχῆς Rana οἷον πᾶς GvyÜüpumoc δίπους. τὸ μὲν γὰρ 
, Ἁ Led σ -- e *, 

ἐν ὅλῳ τῷ ἑτέρῳ τὸ ἕτερον elvat εἶπεν ἀπὸ τοῦ ὑποχειμένου ἐπι- 

χειρῶν: ἐν 

bl 

e ἡ σ ΄ 

ρ τῷ ἑτέρῳ, τῷ δίποδι, ὅλῳ ὄντι τὸ ἕτερόν ἐστιν. ὁ ἂν- 
Ἁ 

γὰρ 

ϑρωπος" ὁλιχώτ Epp γάρ ἐστιν τοῦ ἀνθρώπου τὸ δίπουν xai EAE 10 
' 

αὐτόν. τὸ δὲ τὸ ἕτερον χατὰ παντὸς τοῦ ἑτέρου xac) 
m - 

o 
( ci Q τε — S c 

ὡς εἶπεν ἐπιχειρῶν ἀπὸ τοῦ χατηγορουμένου: χατὰ παντὸς γὰρ τοῦ ἑτέρου, τοῦ 

10 λογιχὸν ---ἴππος P 11 τὸν Ρ 13 εἰ addidi 15 ἀντιστρέψα (sic) P 
16 οὐ P 117 τῷ alt. addidi 18 τῶν ὅρων scripsi: τοῦ ὅρου P 29 immo τοῖς 

προειρημένοις cf. p. 22,13 32,25 25 ἄνω] p. 15,1 sq. 26 ἐν alt. superscr. P! 

25 ἐν scripsi: ἐὰν P 91 τὸ alt. superser. P 38 χατηγορουμένου scripsi: εἰρημένου P 

Comment, Arist. IV 6. Ammon. in Anal. Prior. τῇ 
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AMMONII IN ANALYT. PRIOR. I 1.2 (Arist. p. 24592. 9541] 

ἀνθρώπου, τὸ ἕτερον κατηγορεῖται, τὸ δίπουν. εἶτα ἐπειδὴ ταὐτὸν εἶπεν 
ποχειμένου xal τὸ ἀπὸ τοῦ χατηγορουμένου ἐπιχείρημα 

(ἑχάτερον γὰρ περὶ τῆς χαϑόλου χαταφατιχῇς εἴρηται), τὸ ἕν μόνον ἐξη- 

| τοῦ χατηγορουμένου ἐπιχείρημα, xai ἀρχεῖται τούτῳ ἐάσας 
ἡμῖν τὰ ἄλλα ἐννοῆσαι. χαὶ λέγει ἐχεῖνο χατὰ παντὸς χατηγορεῖ- 
σϑαι λέγομεν, ὅταν μηδὲν ἡ λαβεῖν τοῦ ὑποχειμένου xa οὗ τὸ 
χατηγορούμενον οὐ λεχϑήσεται. ἐπάγει xal τὸ χατὰ μηδενὸς 
ὡσαύτως ἀντὶ τοῦ 'xal ἐπὶ τῆς ἀποφάσεως τὰ αὐτὰ νοείσϑω᾽. δῆλον 
δὲ ὅτι οὐ λέγει τὰ αὐτὰ τῇ χαταφάσει" οὐ γὰρ ταὐτόν ἐστιν χατάφασις 

: d.d s ^ 5 5 ' ^ M -€ ' 

χαὶ ἀπόφ atc, ἀλλὰ xoi ἀντίχειται ἀλλύ Ἴλοις" ἀλλὰ τὰ αὐτὰ ἀντὶ τοῦ χατὰ 

τερον εἶναι (93 τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν᾽. πάλιν γὰρ τὸ ἐν μηδενὶ τῷ ἑτέρῳ τὸ 

χαὶ τὸ χατὰ μηδενὸς χατηγορεῖσϑαι θατέρου ϑάτερον ταὐτόν ἐστιν: Exdce- 
pov γὰρ περὶ τῆς χαϑόλου ἀποφατιχῇς εἴρηται. χατὰ μηδενὸς τοῦ ἑτέρου 

ἕτερον χατηγορεῖσϑαι λέγομεν, ὅταν μηδὲν ἢ λαβεῖν τοῦ ὑποχειμένου 

15 

20 

xq) οὗ ϑάτερον | λεχϑήσεται: otov οὐδεὶς ἄνϑρωπος τετράπους, xav — Í. Π] 

οὐδενὸς ἀνθρώπου τὸ τετράπουν χατηγορεῖται. χαὶ ἐν οὐδενὶ τετράποδί 
i n 3 i 

ἐστιν ὃ ἄνϑρωπος. 

Ρ. 3811 Ἐπειδὴ πᾶσα πρότασίς ἐστιν 7| τοῦ ὑπάρχειν ἕως τοῦ xal 
χ ὑπάρχει τινὶ ἀνϑρώπῳ. 

ΠΠππρὶ πάντων ὧν πρηέϑετο ἄνω εἰπεῖν εἶπεν, περὶ προτάσεως, περὶ 
M ^ - » M , , e , e LY » e 

pou, περὶ συλλογισμοῦ, ἔτι τε πρὸς τούτοις τίς ὃ τέλειος ὅρος xal τίς ὃ 

ἀτελής, xai τί τὸ ἐν ὅλῳ εἶναι ἣ νὴ εἶναι, xal τί τὸ χατὰ παντὸς ἣ 
τ cc ^ - 

υηϑενὸς χατηγορεῖσϑαι. εἶτα ἐπειδὴ εἶπεν ἄνω ὅτι “᾿ τέλειον χαλῶ Goko- 

γισμὸν τὸν μηδενὸς προσδεύμενον πρὸς τὸ φανῆναι τὸ ἀναγχαῖον, ἀτελῆ 
my m s M^ M , PP e. ^N ec 2 // 

τὸν δεόμενον ἑνὸς T, χαὶ πλειόνων᾽᾽ (εἰρήχαμεν δὲ ὅτι ἐν ᾧ πλείονα 

BÉ Qo (ἢ). (0^ 

' rye or Jas ^23 τε 2 T 31 N — A2 (20106) 
DEUS νος λέγει δι ὧν ἀνάγονται εἰς τὸ πρῶτον σχῆμα οἱ ἐν [0] 

' ^N ^ - Y» [4 

δευτέρῳ χαὶ τρίτῳ σχήματι" εἰσὶν δὲ τρεῖς, DURUM ἔχϑεσις, ^ εἰς 

ἀδύνατον ἀπαγωγή), δῆλον ὅτι ἀναγχαίως χαὶ περὶ τῶν τ τ τούτων 

διαλήψεται πρὸ τοῦ περὶ τῶν συλλογισμῶν διαλεχϑῆναι. οὐ λέγε! δὲ ἐν- 
^ - - (j € - 5. M M , - 5 -: 2 ^N ταῦϑα περὶ τῶν τριῶν βοηϑειῶν ἀλλὰ περὶ μόνης τῆς ἀντιστροφῆς, ἐπειδὴ 

D 

xdi ἀσαφεστέ 

διὸ xal ὡς ἀσαφεστέραν χαὶ ὡς μάλιστα χρείαν ἔχων ταύτης προλαμβάνει 

χαὶ λέγει περὶ αὐτῆς. περὶ δὲ τῆς ἐχϑέσεως ἐρεῖ τούτου τοῦ βιβλίου 

ρα. ἐστὶν xai ot πλείους συλλογισμοὶ διὰ ταύτης βοηϑοῦνται" 

πρὸς τῷ τέλει’ ἐν δὲ τοῖς μέσοις περὶ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς" σα- 
φέστεραι γάρ εἰσιν αὗται ai δύο βοήϑειαι. ἢ μὲν γὰρ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον 

ἀπαγωγῆς χαὶ διὰ τοῦ ὀνόματος δείχνυται τί σημαίνει, ὅτι αὐτόϑεν μὲν τὸ 

4 ἑάσας scripsi: ἐᾶσαι P 19 (xai) κατὰ conicio ES 16 χαϑουδενὸς P 

16 

29 
συλ 

τετράπονν --- τετράπον (510) Ρ 18 ἐπεὶ δὲ Arist. ἄνω] p. 24»22—25 p p 

5 

10 

εἰρήχαμεν] p. 93,4 sq. 26 οἱ scripsi: οἷον P 21 ἀντιτροφη P 29 τῶν 

λογισμὸν Ρ 29 ἐρεῖ] c. 41 p. 49533 — 8044 94 πρὸς τὸ P 

δὲ τοῖς μέσοις] c. 29 p. 452223 sq. 

ἐν 
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, bl , ^ ^, 4 

προχειίμενον οὐχ ἀποδείχνυσιν, ὑποϑεμένη ὃὲ τὸ ἀντιχείμενον εἰς ἄτοπόν 95 
- v 

τι xai ἀδύνατον χαταντᾷ, ὡς ἔχομεν un ἐπὶ τῶν γραμμιχῶν ϑεωρημάτων. 
ξ ὃΞ c o£ " nva - n 3 )3 f!) τιν p ).- - τ χϑεσις δέ ἐστιν ἢ λῆψις xal προβολὴ μεριχηῦ τινος χαὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ 

1 d » 

χαὶ ἐχτί- f. Ill» ὅλον πιστουμένη" οἷον λέγω “οὐδεὶς οτος τετράπηυς᾽. 
5 Üsuat μεριχόν τι, τὸν Σωχράτην, χαὶ λέγω “εἰ γὰρ ὑπῆρχεν τῷ αἀνϑρώπῳ 

(τὸ) τετράπουν, χαὶ Σωχράτει πε * ὥστε συντόμως εἰπεῖν ἢ ἔχϑεσις 
παράδειγμά ἐστιν. οὐχ ἐσπούδασεν οὖν xal περὶ τούτων τῶν δύο βρηθειῶν 
ἐνταῦϑα εἰπεῖν διά τε τὸ σαφέστερα εἶναι αὐτάς, ὡς εἴρηται, χαὶ μὴ ἐπὶ ὅ 

τοσούτων δεῖσϑαι αὐτῶν ἐφ᾽ ὅσων τῆς ἀντιστροφῆς δεῖται. ἐπειδὴ OE 
Y» ' , " μι - M 

10 ἔστιν χαὶ ὅρων ἀντιστροφὴ xat προτάσεων χαὶ συλλογισμῶν, περὶ ποίας 

εἰ [0] 5 {) 
TO 
es ες - v 

» - ^ L4 , e Ὑ ^ - - ἊΣ , 

ἐνταῦϑα διαλαμβάνει; λέγομεν ὅτι οὔτε περὶ τῆς τοῦ ὥρου o0 

τοῦ συλλογισμοῦ: περὶ μὲν γὰρ τῆς τοῦ ὅρου εἶπέν πως ἐν ταῖς Κατηγο- 

ρίαις, οὐκ αὐτόϑεν μὲν εἰπὼν ὅτι ὅρων ἐστὶν ἀντιστροφή" ἐπὶ γὰρ τῶν 10 
c ^ * , 3, 5 ΄ » / , ^N ' , E 

προς τι εἰπὲν αὐτὴν. ἔνϑα λέγει πάντα 0g τὰ προς τι mpos αντιστρεφηντα 
- 
i2 

, 

I là λέγεται: ὃ γὰρ δοῦλος πρὸς τὸν δεσπότην ἀντιστρέφει. xai ὃ Ozon τότης 
' πρὸς τὸν δοῦλον" δοῦλος δεσπότου δοῦλος xui δεσπότης δούλου δεσπότης, 

M , ^ -Ὁ - ^ - , - x«i ἐπιστητὸν ἐπιστήμῃ ἐπιστητόν᾽- περὶ OE τῆς τοῦ συλλογισμοῦ ἄντι- 15 
στροφῆς ἐρεῖ πρὸς τῷ τέλει τοῦ δευτέρου βιβλίου τῶν llporípov ἀναλυτι- τρο φης ep pos D COAT c ep UO poxep 9 MU 

- ^ - ^ Ὁ 5 ^N χῶν. ἐνταῦϑα δὲ περὶ τῆς τῶν προτάσεων λέγει ἀντιστροφῆς. ἐπειδὴ δὲ 

30 οὐ πᾶσαι αἵ προτάσεις ἀντιστρέφουσιν, λεχτέον ποῖαί εἰσιν αἵ ἀντιστρεφύ- 
, - » [4 , , ; 

uzvat, xnl usos τί σημαίνει αὐτὸ τοῦτο τὸ ὄνομα T, ἀντιστροφή. οὐ 30 
΄ - ΄ 5 e , ) 

Ἰάρ, ὡς νῦν ot πολλοὶ λέγουσιν, ἀντιστροφή ἐστιν ἣ χαταστροφή. ἀλλ 

ἀντιστρηοφή ἐστιν ἢ ἰσοστροφή πολλάχις γὰρ τὸ ᾿ἀντί᾽ ἀντὶ τοῦ ἴσου τί- 

ϑεται, οἷον ἀντίϑεος ἰσόϑεος. ἔχομεν ὃὲ τοῦτο πιστώσασθαι χαὶ ἀπὸ 

“Ρητοριχῶν eu pino T 
ω 

2 » EN - τε 
Ξ στιν αντι τοῦ “ἰσόστροφ oc *OZO 

ἘΞ , - 

35 τῶν παρ᾽ αὐτῷ χειμένων: ἀρχόμενος γὰρ 

βητορικχὴ τῇ διαλεχτιχῇ ἀντίστροφός 
L 

- [4 , ' 2) , ' n ἑχατέρα γὰρ αὐτῶν διοίως ἐξ ἐνδόξων ἐπιχειρεῖ xai ἐφ᾽ ἑχάτερα χατα- 
d ΄ , *» e 

σχευάζει: περὶ γὰρ τὸ φαινόμενον ἑχατέρα ἔχει. ἀντιστρυφὴ οὖν ἐστιν f, i 

ἰσοστροφή. τὸ O& ἴσον | οὐ δύναται εἶναι ἕν xv σχέσιν γὰρ Ee f. 112r 
30 xai τῶν πρός τί ἐστιν τὸ ἴσον: (xb γὰρ ἴσον) ἴσῳ ἴσον ἐστίν. ὥστε ἣ ἀντι- 

στροφὴ οὐ δύναται μιᾶς προτάσεως εἶναι, εἴ γ8 τὴν στροφὴν σημαίνει 

ἴσων τινῶν χαὶ χοινωνίαν τὸν τὰ γὰρ ἴσα χοινωνεῖ ἀλλήλοις χατὰ 

τὴν ἰσότητα x«i ἐν δύο τισὶν τὸ ἐλάχιστον ϑεωρεῖται. ὥστε πάντως δύο 5 

προτάσεών ἐστιν ἢ ἀντιστροφή. λοιπὸν ὃὲ λεχτέον ποίων προτάσεών ἐστιν 
^ , 

σίν τινὰ τῶν προτάσεων [Ὁ] i 2 

Jes 

(ἢ 35 ἢ ἀντιστροφή. τοῦτο δὲ πο ce 
- , Y e 

τελείαν ποιησαίμεϑα $x τῶν ὅρων οὕτως" ἐπειδὴ πᾶσα πρότασις ἔχει ὑπο- 
y, ^ ^ e A" 

χείμενον ὅρον, ἔχει xul χατηγορούμενηον, T, χατὰ ἀυνφοτέρους τοὺς ὅρους 10 

αἱ προτάσεις χοινωνοῦσιν ἢ xwv οὐδέτερον, T, χατὰ μὲν τὸν ἕτερον χοι- 

1 ἄτοπόν] «x in ras. P? 6 τὸ addidi 14 Aéyer] memoriter citat Categ. 

c. T p. 6527 sq. 16 aut (oiov) δοῦλος aut δοῦλος {γὰρ scribendum videtur I xal 

(ἐπιστήμη ἐπιστητοῦ ἐπιστήμη xa) conicio 18 ἐρεῖ] Anal. Pr. II 22 p. 675 27 sq. 

20 τὸ scripsi: ἡ P 25 φησιν] Rhetor. I 1. p. 135421 30 τὸ γὰρ ἴσον addidi 

3l εἴ γε τὴν Scripsi: εἴτε τ (sic) P 
Ὁ 
o τὰ 
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νωνοῦσιν, χατὰ δὲ τὸν ἕτερον διαφέρουσιν, xai τοῦτο διχῶς" T, γὰρ xaxd 

μὲν τὸν ὑποχείμενον χοινωνοῦσιν, χατὰ δὲ τὸν χατηγορούμενον διαφέρουσιν, 
ἣ τὸ ἀνάπαλιν. λέγω ὅτι οὐ δύναται ἢ ἀντιστροφὴ εἶναι οὔτε τῶν προ- 15 

τάσεων τῶν χατὰ δ δέτερον χοινωνουσῶν (ποία γὰρ ἰσότης δύναται εἶναι 
πάντα ἜΣ οὐσιν;) οὔτε τῶν χατὰ τὸν ἕτερον μὲν χοινωνου- ῷ- 

2 - 

ὃ ἕν τοις χατ 

σῶν χατὰ δὲ τὸν διαφερουσῶν: οὐδὲ γὰρ ἐν ταύταις δύναται εἶναι (03 εὶ [0] 
TO 

5 x MJ ^ δὴ σ y , M 7. ^ 

ἰσοτὴς Ot& τὸ OlX τὸν ἕτερον" λείπεται τὴν ἀντιστροφὴν &tyat τῶν 20 
-G 

. (0. 
To 
q gs τ 

ρα χοινωνουσῶν. λέγει δὲ πάλιν ἄλλην Ott g. E e. e Ω προτάτεων τῶν χατ 
nds 5 9s m , y. Nr. Ἄν ΤᾺ " " AP: SAC ἘΝ 

psotv* ἐπειδὴ πᾶσα πρότασις ἔχει d ὅρον (ἣ jp guion ἐστιν T ἀπο- 

10 φατιχή), ἔχει ὃ 
ΝΥ ^ » ) n e ON M E xal τάξιν xaU ἣν τετ ταγμένοι εἰσὶν οἱ ὅροι, ὅδε μὲν 

πρῶτος, ὅδε (δὲν δεύτερος, λέγει οὖν ὅτι οὕτως αἵ προτάσεις ai χοινω- 
t2 Φ γηῦσαι T, οὕτως χοινωνοῦσιν ὥστε xal τὴν αὐτὴν ποιότητα φυλάττειν xai 

τὴν αὐτὴν τάξιν, ἣ οὐδέτερον τούτων φυλάττουσιν, ἣ τὸ μὲν ἕτερον φυ- 

λάττουσιν, τὸ δὲ ἕτερον ἐναλλάττουσιν, xal τοῦτο διχῶς: 7| γὰρ τὴν τάξιν 

15 ἐναλλάττουσι τὴν ποιότητα φυλάξασαι, T, τὸ ἀνάπαλιν | f. 112v 

3 τὸ superscr. P! 9 immo ποιότητα 11 δὲ addidi ὅτι] 6 superser. P! 

14 ἐναλάττουσιν P 15 ἐναλλάττουσι scripsi: ἐναλάττουσαι P f. 112v vacuum 

reliquit notans ζήτει τὴν ἀκολουϑίαν τέσσαρα φύλλα στρέψας ὅπου x«l τὸ σημεῖον ἴδοις dv 

P cf. Praef. 
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ΕΙΣ ΤΟΥ͂Σ ANATKAIOYX XYAAOTIXMOY-. 

Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἕως τέλους τῶν τριῶν σχημάτων. Μετὰ τοὺς ὑπάρχοντας f. 226r 
συλλογισμοὺς τοὺς ἀναγχαίους cuore δ τ ἐπειδὴ ad y συγγένεια τῷ ὑπάρχοντι πρὸς 

) B ' - JU Ace ? t 

τὸ ἀναγχαῖον" wal γὰρ τὸ ὑπάρχον, ἔστ᾽ ἂν ὑπάρχῃ, dvaywaióv ἐστιν" wal αἱ ἀντιστοφαὶ 
΄ 

5. ἐπὶ τοῦ ὑπάρχοντος xol ἀναγχαίου ὁμοίως ἔχουσι. χαὶ διὰ τοῦτο wal οἱ συλλογισμοὶ 

σχεδὸν ὁμοίως ἔχουσιν ἐπὶ ὑπάργοντος xal ἀναγκαίου. τὸ δὲ σχεδὸν διὰ τὸν τέταρτον 

εἰ τρόπον τοῦ δευτέρου σχήματος xal τὸν πέμπτον τοῦ τρίτου: οὗτοι γὰρ ἐπὶ ὑπάρχοντος 
^5 - ^ E] ^ " ^ ES NOME S 
9€ ἀντιστροφῆς μὲν οὐχ ἐδείκνωντο, OU ἀδυνάτου δὲ xal OU ἐκϑέσεως, xol ἡ δι΄ ἀδυ- 

΄ n , E v T εἶ 
νάτου xal δι᾿ ἐχϑέσεως πίστις ἐπὶ τῶν ἄλλων περιουσιαστιχὴ οὖσα ἐπὶ τούτων ἀναγ- 

10 χαία ἐγίνετο" ἐπὶ δὲ τοῦ ἀναγχαίου OU ἀδυνάτου οὐ δείχνυνται, ἐπειδὴ ἐν 3 ἀναγχαίῳ 

καὶ ἐνδεχομένῳ αἱ ἀντιφάσεις λαμβάνονται ἀντιτιϑέντων ἡμῶν τρόπον τρόπῳ, ποσὸν 

ποσῷ, ποιὸν ποιῇ " καὶ διὰ τοῦτο εἰς μῖξιν ἐμπίπτομεν ἐνδεχομένου xal ἀναγχαίο", ἣν 
οὔπ ἴσ “-ἶ m P ^» ; Bé - ^ ἐν ᾿Ξ NT ui p - M 1. ^ à 9c 

πω ἴσμεν τί προ δι᾿ ἐχϑέσεως δὲ μόνης δείχνυνται, xal ἡ 0U ἐχϑέσεως πίστις 
ἐπὶ τοῦ ὑπάρχον ατὰ τοὺς εἰδημενοῦς, τρόπους περιουσιαστιχὴ οὖσα ἐπ 

15 χαίου ἀναγχαία γίνεται. δείχνυνται δὲ δι᾽ ἐχϑέσεως τὸν τρόπον τοῦτον. 

ταρτος τρόπος τοῦ δευτέρου σχήματος" τὸ Α τῷ μὲν B ἐξ ἀνάγκης παντί, τῷ δὲ Γ 

τὸ B «o T' && ἀνάγκης οὐ παντί. ἐπεὶ γὰρ τὸ α τῷ 

Γ ἐξ ἀνάγχης οὐ παντί, ἔστω τὸ Δ ὑπὸ τὸ T ἐπεὶ οὖν f. 296v 

τὸ Α τῷ μὲν Β παντὶ ἐξ ἀνάγχης, τῷ δὲ Δ ἐξ ἀνάγχης οὐδενί, διὰ τὸν δεύτερον ἄρα 

ς τὸ B τῷ Δ ἐξ ἀνάγχης οὐδενί: τὸ δὲ Δ τι T ἐστίν" 

ea --- [2n - ξ “ - ἀνάγκης οὐ πᾶν 

, 9 οὐδενὶ τὸ Α ὑπάρχει" | 

, 90 τρόπον τοῦ δευτέρου σχήματο 

τὸ B ἄρα ἐξ ἀνάγκης οὐ παντὶ τῷ D: ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ἀλλὰ δὴ E [ 

πος τοῦ τρίτου σχήματος, xal τὸ μὲν ἃ ἐξ ἀνάγχης τῷ D οὐ παντί, τὸ δὲ B τῷ 

ἐξ ἀνάγχης παντί" λέγω ὅτι τὸ Α τῷ Β ἐξ ἀνάγχης οὐ παντί. ἐπεὶ τε} τὸ A τῷ T 
ε - t t ^ 
. ἀνάγκης οὐ παντί, τὸ Α τινὶ τῶν ὑπὸ τὸ [' οἷον τὸ Δ, οὐδενὶ ὑπάρξει ἐξ ἀνάγκης" p - ', w : , d ῤξε Ξ T* 15 

i evi, τὸ δὲ Β τῷ Δ ἐξ ἀνάγχης παντί, διὰ τὸν 
- 

95 ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν Α τῷ Δ ἐξ ἀνάγκης οὐ 

εὐτερον ἄρα τρόπον τοῦ τρίτου σχήματος τὸ À τῷ DB ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί. ' 

Ρ. 39029 “Ὅτι ἕτερον τὸ ὑπάρχον καὶ τὸ ἀναγκαῖον χαὶ τὸ ἐνδεχόμενον. τὸ γὰρ 

ἐνδεχόμενον οὔτε ὑπάρχει οὔτε ἀναγκαῖόν ἐστιν, μέλλει δὲ ὑπάρχειν: xal τὸ ὑπάρχον 

ἐχβὰν ἐνδεχόμενόν ix χαὶ ταύτῃ διαφέρει τοῦ ἐνδεχομένου χαὶ τοῦ ἀναγκαίου. 

30 p. 29532 “Ὅτι ἕτεροι xai οἱ συλλογισμοὶ τῶν τριῶν τῷ τὰς προτάσεις «al tà συμ.- 

περάσματα ποτὲ μὲν τοῦ ὑπάρχοντος εἶναι ποτὲ δὲ τοῦ ἀναγχαίου ποτὲ δὲ τοῦ ἐνδεχομένου. 

p.30a2 Τό τεγὰρ στερητικὸν ὡσαύτως ἀντιστρέφει. ἀλλὰ καὶ τὸ κατη- 

γοριχόν: χαὶ πλέον τὸ χατηγορικόν" τοῦτο γὰρ ὁμοίως ἐπὶ τῶν τριῶν ἀντιστρέφει" τὸ 

δὲ στερητικὸν ἐπὶ ὑπάρχοντος xal ἀναγκαίου μόνον ὁμοίως ἀντιστρέφει, ἄλλως ὃ 

35 ἐνδεχομένου. καὶ διὰ τοῦτο μόνου τοῦ χατεπείγοντος ἐμνημόνευσεν. 

«0419 "Ev τῷ οἰκείῳ ἀχήματῃ, εἰ xal μὴ ἐν τῷ οἰχείῳ τρόπῳ. 
-Ἑ 

Ὅτι ἐπὶ ὑπάρχοντος καὶ ἀναγκαίου ἡ δι᾿ ἀδυνάτου δεῖξις περιουσιαστιχὴ οὖσα ἐν δευ- 

τέρῳ σχήματι πλὴν τοῦ τετάρτου τρόπου χαὶ ἐν τρίτῳ πλὴν τοῦ πέμπτου τρόπου ἀναγ- 

καία γέγονεν ἐν τῷ τετάρτῳ τοῦ δευτέρου «al τῷ πέμπτῳ τοῦ τρίτου ὅτι 7| OU ἐχϑέ- 

40 σεως ἀπόδειξις ἐπὶ ὑπάρχοντος περιουσιαστιχὴ οὖσα ἐν τῷ τετάρτῳ τοῦ δευτέρου χαὶ τῷ 

πέμπτῳ τοῦ τρίτου ἐπὶ τοῦ ἀναγχαίου ἀναγκαία γέγονεν ἐν τῷ τετάρτῳ τοῦ δευτέρου 

καὶ τῷ πέμπτῳ τοῦ τρίτου. 

4 τῷ ἀναγχαίω P pr., corr. P! 7 τὸν πέμπτον scripsi: τοῦ E P 10 δείκνυται P pr., 

v superscr, P! 13 et 15 δείκνυνται scripsi cf. vs. ὃ, 10: δείχνυται P 24 an τῷ A? 
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εἰ χαὶ τὸ ὑπάρχον τρόπος um δηλοῖ P τὸ (em Aut ME οὐ γάρ, εἰ f. 22r 

παντί, ἀληϑὲς τὸ JEn παντί, ἐπειδὴ ἐπὶ τῶν μετὰ τρόπου τ" Ἢ c o o σιν e UP c ΓΞ] Ὁ 
TO T 

m i x 713 

9 χατὰ τοὺς τρόπους ai due σεις γίνονται. ἢ ἐχρήσατο τότε τῷ ὑπάρχειν ἀντὶ τοῦ ἔστιν" 

πρὸ μὲν γὰρ τῶν en τὸ ὑπάρχον ἰσοδυναμεῖ τῷ ἔστιν: ἐν δὲ ταῖς μίξ:σιν τρόπος 

νδεχομένου δηλῶν. χαὶ τὸ μὲν πρῶτον δείξεις ἐκ τοῦ λέγεσϑαι 

πᾶσαν πρότασιν 7, τοῦ ὑπάρχειν εἶναι ἢ τοῦ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχειν 7, τοῦ ἐνδέχεσϑαι 

ὑπάρχειν" εἰ γὰρ xal τὸ ὑπάρχειν τρόπος, ποῦ αἱ ἄνευ τρόπου προτάσεις; τὸ δὲ δεύ- 

10 τερον £x τοῦ τρόπων εἶναι τὰς μίξεις: τὸ γὰρ ἔστιν παντὶ τρόπῳ ἀεὶ συνέζευχται xal 

οὐ ποιεῖ μῖξιν ἀεί. τὸ ὑπάρχον οὐ τρόπος, εἰ πᾶσα πρότασις 7| τοῦ ὑπάρχειν ἣ τοῦ 

ξ ἀνάγκης ὑπά τς | Tj τοῦ ἐνδέχεσθαι ὑπο χ τον ποῦ γὰρ αἱ ἄνευ τρόπου, εἰ καὶ τὸ 

ὑπάρχον τρόπος: ἣ ἐπὶ τοῦ ὑπαάρχονκος τὸν τέταρτον τοῦ δευτέρου χαὶ τὸν πέμπτον 
τοῦ τρίτου OU ἀδυνάτου δειχνὺς ἀντίφασιν ἔλαβεν τοῦ ὑπάρχειν παντὶ τὸ ὑπάρχειν 

10. οὐ παντί, οὐ τὸ μὴ ὑπάρχειν παντί: χατὰ γὰρ τοὺς τρόπους αἱ ἀποφάσεις γίνονται τῶν 

μετὰ τρόπου χαταφάσεων. ὅτι τὸ ὑπάρχον τρόπος, εἰ μίγνυσιν αὐτὸ ἀναγκαίῳ «al 

ἐνδεχομένῳ " τρόπων γὰρ αἱ μίξεις: οὐ γὰρ λέγεται μῖξις τοῦ χατὰ τὸ ἔστιν ὑπάρχοντος 

πρὸς τὸ ἀναγχαῖον xai τὸ ἐνδεχόμενον ἀεὶ συνόντος αὐτοῖς. 

ΕἸΣ ΤΑΣ MISEI. 

20 p.90215 Συμβαίνει δέ ποτε . Μετὰ τοὺς συλλογισμοὺς τοῦ ὑπάρχοντος καὶ 
τ ^S *! I^ ^ * - , 3 ^ "Ὁ SEU παραδίδωσιν ὁ Ἀριστοτέλης τοὺς συλλογισμοὺς τοῦ ἐνδεχομένου. ἀλλὰ 
μίγνυσι πρότερον τὸ ὑπάρχον τῷ ἀναγχαίῳ διὰ δύο αἰτίας" ἢ γὰρ ὅτι ποικίλος ὁ περὶ 
τῶν τ τ εν συλλογισμῶν λόγος, ἢ ἵνα συυπληρώσῃ τὸν περὶ τοῦ ὑπάρχοντος καὶ 

ἀναγκαίου λόγον xol τῶν ἁπλῶν ἐγνωσμένων xal τοῦ συνθέτου. ὑπάρχον δὲ λαμβάνει 

25 νῦν οὐχ ὡς ἐν τοῖς τρισὶ σχήμασι τὸ χατὰ τὸ ἔστιν ἀλλὰ κατὰ τὸ ἐχβὰν ἐνδεχόμενον" ce 

εἴτε γὰρ τὸ ἐν τοῖς τρισὶ ded ὑπάρχον τρόπος εἴη, παραλελειμμέναι ἔσονται αἱ 

ἄνευ τρόπου προτάσεις | (ἔφη γὰρ ἐκεῖσε “ἐπεὶ δὲ πᾶσα πρότασις 7| τοῦ PERDU ἢ f. 221v 
τοῦ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχειν 7, τοῦ ἐνδέχεσϑαι ὑπάρχειν), εἴτε τὸ νῦν ὑπάρχον μὴ εἴη 

τρόπος, οὐχ ἔστιν μίξις" τῷ γὰρ Ψιλῷ “ἔστιν᾽ πᾶς τρόπος συνέζευκται. ζητοῦμεν δὲ 

80 ἐν ταῖς μίξεσιν οὐχὶ (e) καϑόλου ἢ μεριχὸν συνάγεται, οὐδ᾽ εἰ καταφατιχὸν 7 ἀπο- 

φατιχόν (οὐδεμία γὰρ περὶ ταῦτα γίνεται ἐξαλλαγὴ παρὰ τὰ εἰρημένα, ἐπειδὴ xol τὸ 

χαϑόλου ὑπάρχον τότε ἐλαμβάνετο φερόμενον xol χατὰ τῶν τρόπων), ἀλλ᾽ εἰ ὑπάρχον 
7, ἀναγκαῖον 1| ἐνδεχόμενον τὸ συμπέρασμα. μίξεως τοίνυν γινομένης ὑπάρχοντος καὶ 

- 
τῇ μείζονι ἕπεσϑαι βούλεται τὸ Gup- 

4 
, 

ἀναγκαίου ἐν πρώτῳ σχήματι ὁ μὲν ᾿Δριστοτέλης τ 

8ῦ πέρασμα, εἰ δὲ ἐν δευτέρῳ, τῇ ἀντιστρεφομένῃ, εἰ δὲ ἐν τρίτῳ, τῇ μὴ ἀντιστρεφομένῃ" 

j ovee γίνονται ἐν τῇ εἰς τὸ πρῶτον σχῆμα ἀναγωγῇ᾽ ἐπὶ δὲ τοῦ τεξάρτου 
τρόπου τοῦ δευτέρου σχήματος καὶ τοῦ πέμπτου τοῦ τρίτου τῶν μὴ ἘΝ RENUT δι᾽ ἀντι- 
στροφῆς εἰς τὸ πρῶτον σχῆμα τῇ χείρονι ἕπεσϑαι τὸ συμπέρασμα. οἱ δ᾽ ἑταῖροι αὐτοῦ, 
Θεόφραστος καὶ Εὔδημος, καὶ οἱ ἀπὸ Πλάτωνος καϑόλου x«i νῦν τῇ χείρονι ἕπεσϑαι 

40 τὸ συμπέρασμά φασιν ὥσπερ καὶ ἐν ποσῷ xal ἐν ποιῷ. τῶν δὲ νεωτέρων ἠχολούϑησαν 

4 ὑπάρχειν prius scripsi: ὑπάρχον P ( δείξεις scripsi: ὀείθις P cf. vs. 26 3 1 

seripsi: et P 16 αὐτὸ scripsi: αὐτῶι P l1 τ ἢ τῶν scripsi: τρόπωι P 

29 συμπληρώσῃ) συμ. superscr. P! 26 παραλελιμμέναι P 2( ἐκεῖσε) c. 2 p. 298] 

28 εἴη scripsi: ἢ P 90 ἐν ταῖς μίξεσιν in ras. P! εἰ prius addidi 92 ἐλαμβά- 

veto] o in ras. P τῶν ex τὸν corr, P! 29 τῇ χείρονι] χεῖρον δὲ τὸ ὑπάρχον τοῦ 
ἀναγκαίου mrg. P 
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Ἀριστοτέλει μὲν ᾿Αλέξανδρος καὶ ᾿Ιάμβλιγος, Θεοφράστῳ δὲ xai Εὐδήμῳ xal τοῖς ἀπὸ 

Πλάτωνος Θεμίστιος, Συριανός, llpóxAoz. ὅτι τοίνυν ἐξ ἀναγχαίας τῆς μείζονος xa 

ὑπαρχούσης τῆς ἐλάττονος ἀναγχαῖον συνάγεται, δείχνυσιν ὁ Ἀριστοτέλης οὕτως" ε 

τὸ Α παντὶ τῷ B ἐξ ἀνάγχης, τὸ 08 DB παντὶ τῷ D ὑπαρχύντως, τὸ À παντὶ τῷ I 
- ἐξ 3 P ra, NX M Ὁ - ^ ' , 23 Du , ^ " , , - ^ 5 ἐξ ἀνάγχης διὰ τὸν ὅρον τοῦ χατὰ παντός. ἀλλ᾽ ob παντὶ μέρει, φασί, τοῦ B τὸ A 

ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει, ἀλλὰ μόνοις τοῖς ἀναγκαίοις αὐτοῦ μέρεσιν: ὧν οὐχ ἔστιν τὸ T 
5 ' διὰ τὸ ὑπάρχουσαν εἶναι τὴν BI' πρότασιν: διὰ γὰρ τοῦτο δύναται τὸ D' τοῦ Β μηδὲν 

ὑπάρχον μέρος εἶναι, ὅτε χωρίζεται αὐτοῦ. καὶ ἐπεὶ τὸ A τοῦ D ἀχώριστόν ἐστιν, τὸ 
δι Β - / M ^ - " Αι - » - , , , - δὲ B τοῦ I' χωριστόν, xol τὸ À τοῦ l' χωρίζεται, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἐξ ἀνάγκης αὐτῷ 

10 ὑπάρχει. Ἀλέξανδρος δὲ | συνηγορῶν τῷ Ἀριστοτέλει καὶ δι᾿ ἀδυνάτου δείκνυσιν f. 2) ὅτ 
ἀναγχαῖον τὸ συμπέρασμα τὸν τρόπον τοῦτον" εἰ γὰρ μὴ τὸ À τῷ D ἐξ ἀνάγχης 

, ^r, J , » iJ NY M * ὅν Δ & , , "ou b] 

παντί, ἐνδέχεται μὴ παντί. ἀλλὰ μὴν χαὶ τὸ B τῷ D ὑπαρχόντως παντί: διὰ τὸν 
, » / - , "2 ? A ΣΥΝ A72, ἘΦ , e Κα : πέμπτον ἄρα τρόπον τοῦ τρίτου σχήματος, ἐφ᾽ οὗ xol κατὰ ᾿Αριστοτέλη τῇ χείρονι 

ἕπεται τὸ συμπέρασμα, τὸ Α τῷ Β ἐνδέχεται μὴ παντί: ἀλλὰ χαὶ ἐξ ἀνάγκης παντί" 

15 ὅπερ ἀδύνατον" ἀντίφασις γὰρ ταῦτα. ἀλλὰ πρῶτον μὲν διάλληλός ἐστιν ἡ δεῖξις" xal 

γὰρ τὴν μνημονευϑεῖσαν δεῖξιν τοῦ τρίτου σχήματος διὰ τῆς νῦν μίξεως ἑξῆς ὁ Ἄρι- 

στοτέλης δείξει. δεύτερον δὲ διὰ τῶν αὐτῶν λόγων xal ὑπάρχον συνάγεται xal ἐνδεχό- 

μενον καὶ ἀδύνατον" εἰ γὰρ τὸ Α τῷ D μὴ παντὶ ὡς ἂν ἐθέλῃς, ἐπειδὴ τὸ B τῷ D 
^ v 2, ! N » i; t OE Τα e" 5 t , ' * παντί, τὸ Α τῷ B οὐ παντί, xal οὐ λέγω ἁπλῶς" ὅπερ ἀδύνατον: ὑπόχειται γὰρ τὸ 

0 À τῷ B ἐξ ἀνάγκης παντί: ὥστε ἣ τὰ “τρία οὐ συνάγεται ἢ οὐδὲ τὸ ἀναγχαῖον. 

αἴτιον δὲ τοῦ ἄτοπον ἐπαχολουϑεῖν wol ἀναγκαίου ὑποτεϑέντος τοῦ συμπεράσματος καὶ 

ἐνδεχομένου xal ὑπάργοντος οὐχ ὃ τρόπος τοῦ συμπεράσματος, ἀλλὰ τὸ συνάγεσθαι 
- - D D ? 

* - ? , LAS L MSS UJ ^r " ἢ Ἵλ ἐς S ms z 94) - —- 

μὲν xat? ἀλήϑειαν παντί (del γὰρ ἐκ δύο χαϑόλου χαταφατιχῶν χαϑόλου χαταφατι- 
χὸν συνάγεται ἐν πρώτῳ), ὑποχεῖσϑαι δὲ οὐ παντί. Σωσιγένης δὲ ὁ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου 

35 διδάσχαλος ἀναγχαῖον ἔφη συνάγεσθαι τὸ κατὰ τὸν διορισμόν: ἔστ᾽ ἂν γὰρ ὁ μέσος τῷ 

ἐσγάτῳ ὑπάργῃ. ἀνάγχη χαὶ τὸν μείζονα τῷ ἐλάττονι ὑπάρχειν. ἀλλ᾽ ὅσον ἐπὶ τούτῳ 
D ρχῃ Í Ἢ μεις D . D 

καὶ τῆς μείζονος ὑπαρχούσης (οὔσης) ἀναγχαῖόν ἐστιν τὸ συμπέρασμα" ἀνάγκη γὰρ πάλιν 

τὸν μείζονα τῷ ἐσχάτῳ ὑπάρχειν, ἔστ᾽ ἂν ὁ μείζων τῷ μέσῳ ὑπάρχῃ" καὶ πᾶς συλλο- 

γισμὸς τὸ ἐξ ὑποθέσεως ἀναγχαῖον συνάγει διὰ τὸν ὅρον τοῦ συλλογισμοῦ" xol ἐν τῷ 

30 δευτέρῳ σχήματι δείχνυσιν ὁ Ἀριστοτέλης συζυγίαν μὴ συνάγουσαν τὸ ἀναγκαῖον διὰ 

τὸ τὸ μετὰ διορισμοῦ ἀναγχαῖον συνάγειν. "Eppivos δ᾽ ἔλεγεν ἀναγκαῖον γίνεσϑαι τὸ 

συμπέρασμα οὐχ ἀεί ποτε, ἀλλ᾽ ἐπί τινος ὕλης" εἰ μὲν γὰρ λάβωμεν | ζῷον, ἄν- f. 228v 

ϑρωπον, περιπατοῦν, ἀναγκαῖον συνάγεται" εἰ δὲ ζῷον, ἀἄνϑρωπον, κινούμενον, 
! m τς NA ἢ ΓΟ TEN SEE, E, » , NH 206 

[ψεύδεται ἡ] ἐνδεχόμενον. € ὃ xoi ὁ ᾿Δριστοτέλης ἔφη συμβαίνει δέ ποτε. ἀλλά 

35 διώρισεν τοῦτο ὁ Ἀριστοτέλης ἐπαγαγὼν πλὴν οὐχ ὁποτέρας ἔτυχεν, ἀλλὰ τῆς 

9 δείχνυσιν] v alterum ex ὁ corr. P! 7 ὑπάρχουσαν] οὐ ex óv, ut videtur, 

eorr, Pi ad 9. 10 signum appietum est, eui respondent in mrg. inf. f. 228r haec: 
e" UJ - » ^ ^ * - - e , 

ὅτι γὰρ τοῦτο οὕτως ἔχει, πρόδηλον καὶ ἐκ τῆς τῶν ὅρων παραϑέσεως 

κίνησις βάδισις ἄνϑρωπος ἀρετή φρόνησις ἄνϑρωπος 

ἀναγκ. ὑπαργ. ἀναγκ. ὑπαρχ. 

xai καϑόλου δεῖ λαμβάνειν καϑολικώτερόν τι xal μεριχώτερον καί τι τούτων ὑπαρχόντως 

μετέχον καὶ τὸ μὲν καϑολιχώτερον τιϑέναι μείζονα ὅρον, τὸ δὲ μετέχον ἐλάττονα 

10 ᾿Αλέξανδρος] p. 127,2 54. 19 ᾿Δριστοτέλη scripsi: ἀριστοτέλει P 24 Onoxciclat] 

atm ras. P! 25 ἔστ᾽ ἂν scripsi: ἔστω P 26 τούτῳ scripsi cf. p. 48,20: 

τούτων P 21 οὔσης addidi 94 ψεύδεται ἡ ut e mrg., ubi notatum est 

ἐλάττων πρότασις δια τα ουράνια, illatum delevi 
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μείζονος ἀναγχαίας οὔσης. καὶ ἐπὶ στοιχείων τὴν δεῖξιν ἐποιήσατο ἅτε καϑόλου ταύ- 

τὴν ποιούμενος. οἱ δὲ περὶ Θεόφραστον δικαιολογοῦνται οὕτως: τίς 7| ἀποχλήρωσις 

μὴ καὶ ἐπὶ τῶν τρόπων τῇ us (povt ἕπεσϑαι τὸ συμπέρασμα; 7| τίς ἡ ἀποχλήρωσις ἐν 

póv τῷ τετάρτῳ τοῦ δευτέρου wal τῷ πέμπτῳ τοῦ τρίτου τῇ χείρονι χατ᾽ Ἄριστο- 

ὅ τέλη ἕπεσθαι τὸ ουμπέρασμα: διὰ τί δὲ ὁ ᾿Αριστοτέλης τὰς μὲν ἀναγκαῖον συναγούσας 

οὐ δείχνυσι διὰ τῶν ὅρων ἀλλὰ διὰ μόνου τοῦ χαϑόλου λόγου, τὰς δ᾽ ὑπάρχον καὶ 

διὰ τοῦ χαϑόλου λόγου καὶ δι᾿ ὅρων; δῆλον γὰρ ὅτι διὰ τὸ ἀεὶ ὑπάρχον συνάγεσϑαι 

χαὶ μὴ εὐπορεῖν ὅρων τὸ ἀναγκαῖον συναγόντων, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς χαϑόλου λόγοις παρα- 

χρούεσϑαι ἡμᾶς" ἅπας δὲ λόγος, ἂν ἀπῇ τὰ ἔργα, μάταιόν τι φαίνεται xal χενόν. xal 

10 εἰ ἐν δευτέρῳ σχήματι τῇ γινομένῃ μείζονι ἐν τῇ εἰς τὸ πρῶτον σχῆμα ἀναγωγῇ 

ἕπεται τὸ συμπέρασμα, ἐν τῷ πρώτῳ τρόπῳ τοῦ τρίτου σχήματος ἐξ ὑπαρχούσης xal 
ἀναγχαίας καὶ ὑπάργον χαὶ ἀναγκαῖον συνάγεται τῷ δύνασθαι dye uetzova vevé- 
σϑαι ἐν πρώτῳ σχήματι, εἰ xal ὅπου μὲν μιᾶς ἀντιστροφῆς δεόμεϑα, ὅπου δὲ δύο. T, 

οὐχ ἄτοπον τοῦτο: ἐν γὰρ τῷ τρίτῳ σχήματι μεριχὰ πάντα συνάγεται" δύναται δὲ τὸ 

15 μεριχὸν χαὶ ὑπάρχον εἶναι καὶ ἀναγχαῖον: οἷον λευκὸν τινὶ ζῴῳ ὑπαρχόντως δι᾽ ἄν- 

ϑρωπον xal ἀναγχαίως διὰ χύχνον. ἡ δ᾽ ἐπίκρισις, ὡς ἔλεγεν ὁ ταῦτά μοι ἐξηγησά- 

ὑενος τῷ ᾿Ιαμβλίχου ὑπομνήματι χαταχολουϑῶν, τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον" ἐξ ἀναγ- 
χαίας τῆς μείζονος χαὶ ὑπαρχούσης τῆς ἐλάττονος ἐν πρώτῳ σχήματι χαὶ ἀναγχαῖον 

συνάγεται ἐπὶ ὅρων ζῴου, ἀνθρώπου, περιπατοῦντος xal ὑπάρχον ζῴου, ἀνϑρώπου, 

20 χινουμένου" τὸ γὰρ ὑπάρχον μέσον ἐστὶν ἀναγχαίου xal ἐνδεχομένου, τοῦ μὲν | ἀναγ- f. 220r 

χαίου ἔχον τὸ παρεῖναι, τοῦ δ᾽ ἐνδεχομένου τὸ δύνασϑαι μεταβάλλειν εἰς τὸ μὴ εἶναι. 

xal διὰ τοῦτο πλάτος ἐστὶν τοῦ ὑπάρχοντος, «al δύναται ἡ ὑπάρχουσα πρότασις «al 

πρὸς τῷ ἀναγκαίῳ εἶναι μᾶλλον καὶ πρὸς τῷ ἐνδεχόμενῳ. χαὶ ὅτε πρὸς τῷ ἀναγκαίῳ 

ἐστίν, ἀναγχαῖον συνάγεται" οἷον γὰρ ἐκ δύο ἀναγχαίων ἀναγχαῖον συνάγεται" ὅτε δὲ 

95 πρὸς τῷ ἐνδεχομένῳ, ὑπάρχον συνάγεται, ὡς ἐπὶ τῶν εἰρημένων ὅρων. T ὅτε xal ὁ Ἄρι- 
ἐλ 

στοτελη «e ἐχ τῆς μείζονος ἀναγχαίας τῆς δ᾽ ἐλάττονος ὑπαρχούσης ἀναγκαῖόν φησιν 

συνάγεσϑαι τὴν ἐλάττονα πρὸς τῷ ἀναγχαίῳ λαμβάνων: ὅτε δ᾽ ἐκ τῆς μείζονος ὑπαρ- 

χούσης τῆς δ᾽ ἐλάττονος ἀναγκαίας ὑπάρχον, τὴν ἐλάττονα λαμβάνει πρὸς τῷ ὑπάρ- 

χοντι: διὰ γὰρ τοῦτο, ὅτε ἣ μείζων ὑπάρχουσά ἐστιν ἡ δ᾽ ἐλάττων ἀναγχαία, τὴν 

30 μείζονα οὐχ ἀναγχαίαν χαλεῖ ἐξορίζων αὐτὴν ἀπὸ τοῦ ἀναγκαίου καὶ ἐπιρρεπὴ ὁρῶν 

πρὸς τὸ ἐνδεχόμενον" ὅτε δὲ ἡ μείζων ἀναγκαία ἡ δ᾽ ἐλάττων ὑπάρχουσα, τὴν ἐλάττονα 

ὑπάρχουσαν χαλεῖ, οὐχὶ δὲ (οὐχ) ἀναγκαίαν ὡς ἐπιρρεπῶς ἔχουσαν πρὸς τὸ ἀναγ- 

καῖον. ἀλλὰ χἂν εἴπωμεν, φασί, λογικὸν παντὶ ἀνϑρώπῳ ἐξ ἀνάγχης, ἄνϑρωπος παντὶ 

περιπατοῦντι ὑπαρχόντως, χαίπερ τῆς ἐλάττονος πρὸς τῷ ἀναγχαίῳ οὔσης ὑπάρχον 

85 συνάγεται: χἂν χίνησις πάσῃ βαδίσει ἀναγκαίως, βάδισις παντὶ ἀνθρώπῳ ὑπαρχόντως, 

χαίπερ τῆς ἐλάττονος ὑπαρχούσης οὔσης πρὸς τῷ ἀναγχαίῳ ὑπάρχον συνάγεται: 

“Ὅτι ἄπορος ἡ μῖξις ὑπάρχοντος καὶ dvaqxaloo* οὔτε γὰρ ἀεὶ ὑπάρχον συνάγεται, 

ὡς οἱ Πλατωνιχοὶ χαὶ Θεόφραστος, διὰ τοὺς ὅρους τούτους" 

ζῷον ἄνϑρωπος περιπατοῦν 

^ 40 οὔτε τῆς μείζονος ἀναγχαίας οὔσης ἀναγκαῖον, ὡς ὁ Ἀριστοτέλης, διὰ τοὺς ὅρους 

τούτους" ζῷον παντὶ ἀνθρώπῳ ἀναγχαίως, ἄνϑρωπος παντὶ κινουμένῳ ὑπαρχόντως, 

4. 5 ἀριστοτέλει P cf. p. 39,18 ad 17.18 in mrg. ascr. ἰστέον ὅτι ἡ ἐλάττων mpo- 

τασις ἡ λέγουσα πᾶν τὸ κινούμενον ἄνθρωπον εἶναι ὑπαρχύντως ψεύδεται: ob γὰρ ἐνδέχεται 

οὐδὲ χατὰ ἐπίνοιαν μὴ κινεῖσϑαι τὸν αἰϑέρα καὶ τοὺς ἀστέρας Ρ 25 fort. xoi ὁ "Ap. 

ὅτε — λαμβάνει (21) 29 οὕτε P 90 ἐπιρρεπῆι P 32 οὐχ addidi cf. p. 41, 

94 fort. οὔσης ζὑππαρχούσης) cf. vs. 96 et p. 41,2 
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^ γι τὰ ^ - * , » ? 3 , LA L4 I4 2 , 

xai ζῷον παντὶ χινουμένῳ ὑπαρχόντως ἀλλ᾽ οὐχ ἀναγχαίως" οὔτε, ὡς ὁ "Iap- 

βλιχος, τῆς ἐλάττονος ὑπαρχούσης πρὸς τῷ ἀναγχαίῳ οὔσης ἀναγχαῖον συνάγεται 

διὰ τοὺς ὅρους τούτους" 

λογικόν ἄνϑρωπος περιπατοῦν 

ἀναγ. 

5 ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀντίφασις | γίνεται ἀντιτιϑέντων ἡμῶν τρόπον τρόπῳ, ποσὸν ποσῷ, ποιὸν f. 229v 

ποιῷ: Ψεῦδος γὰρ x«i τὸ ἐνδέχεται τινὰ ἄνϑρωπον ζῷον xal τὸ ἀνάγχη μηδένα ἄν- 

ὕρωπον ζῷον. 

Ρ. 0410 Tà δὲ B τῷ Γ ὑπαρχέτω μόνον. ἰδοὺ τῆς μείζονος ἀναγκαίας οὔσης 

τὴν ἐλάττονα οὐ καλεῖ μὴ ἀναγκαίαν ἀλλ᾽ ὑπάρχουσαν ὡς πρὸς τῷ ἀναγχαίῳ οὗταν, 

10 χαίτοι, ὅτε ἡ ἐλάττων ἀναγκαία ἐστίν, τὴν μείζονα μὴ ἀναγκαίαν καλῶν. 

Ρ. 902 Εἰ δὲ τὸ μὲν AB μή ἐστιν ἀναγκαῖον. τὸ À τῷ B ὑπάρχει παντί, 

τὸ B τῷ D ἐξ ἀνάγχης παντί" ὅτι οὐ συνάγεται τὸ Α τῷ D' ἐξ ἀνάγκης παντί" εἰ γὰρ 
τὸ Α τῷ D ἐξ ἀνάγχης παντί, ἐπειδὴ xal τὸ D' τῷ Β ἐξ ἀνάγκης τινὶ διὰ τὴν ἀντιστρηφήν, 

τὸ À τῷ B ἐξ ἀνάγχης τινί: ἀλλὰ xal ὑπάρχει παντί: ὅπερ ἀδύνατον: ἐνδέχεται γὰρ 

15 τὸ ὑπάρχον παντὶ καὶ μηδενὶ ὑπάρχειν. ἣ καὶ οὕτως ἐν τρίτῳ σχήματι" εἰ τὸ À τῷ 

Γ ἐξ ἀνάγχης παντί, ἐπειδὴ καὶ τὸ DB τῷ D ἐξ ἀνάγχης παντί, τὸ Α τῷ B ἐξ ἀνάγ- 

χῆς τινί" ὑπόχειται δὲ καὶ παντὶ ὑπάρχειν" ὅπερ ἀδύνατον. 

Ρ- 90228 Ἔτι δὲ χαὶ ἐκ τῶν ὅρων φανερόν. νῦν μόνον ἔχεις ὅρους, φασίν, 

᾿Ἀριστότελες" διὰ τί γὰρ uj καὶ πρότερον, ὅτε ἀναγχαῖον συνῆγες παραλογιζόμενος; 

20 p. 90231 Κινεῖται δὲ τὸ ζῷον οὐχ ἐξ ἀνάγκης, οὐδ᾽ ὁ ἄνϑρωπωης. 

xal ἐπὶ τῶν παραδειγμάτων τὴν ὑπάρχουσαν τὴν πρὸς τῷ ἐνδεχομένῳ οὐχ ἀναγχαίαν 

χαλεῖ. ἡ γὰρ αὐτὴ ἀπόδειξις, δι᾿ ἀδυνάτου καὶ δι᾿ ὅρων. 
p.90233 Ἐπὶ δὲ τῶν ἐν μέρει συλλογισμῶν. ὅτι xal ἐπὶ τῶν μεριχῶν 

συλλογισμῶν τῆς μείζονος ἀναγχαίας οὔσης xal τὸ συμπέρασμα ἀναγχαῖον γίνεται" εἰ 

25 γὰρ τὸ À παντὶ τῷ B ἐξ ἀνάγχης, παντὶ μέρει αὐτοῦ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει" τὶ δὲ τῶν 

Γ μέρος ἐστὶν τοῦ B- ἐχείνῳ ἄρα τῷ μέρει ἀναγκαίως τὸ Α ὑπάρχει, ἀλλ᾽ οὐ παντὶ 
μέρει τοῦ B ἀναγχαίως τὸ A ὑπάρχει, ἀλλὰ μόνοις τοῖς ἀναγχαίοις μέρεσι τοῦ D. 

τὰ δ᾽ αὐτὰ wal ἐπὶ τοῦ στερητιχοῦ. εἰ δὲ ἡ μείζων ὑπάρχουσα T, καὶ τὸ συμπέρασμα 

ἐστιν ὑπάρχον wal οὐκ ἀναγχαῖον: ὅτι μὲν γὰρ ὑπάρχον συνάγεται, ἔστιν δεῖξαι δι᾽ 

30 ἀδυνάτου: ὅτι δὲ ἀναγκαῖον συνάγεται, οὐχ ἔστιν δεῖξαι OU ἀδυνάτου. τὸ γὰρ Α παντὶ 

τῷ B ὑπαρχόντως, | τὸ δὲ B τινὶ τῷ Γ ἀναγχαίως" λέγω ὅτι τὸ τινὶ τῷ T ozap- f. 230r 

χόντως. εἰ δὲ ψεῦδος τὸ ὑπάρχειν τινί, ἀληϑὲς τὸ ἀνάγκη μηδενί, οὐχὶ δὲ τὸ ἐνδέ- 

χεται μηδενί. τῷ γὰρ ὑπάρχοντι οὐχ ἀντίκειται τὸ ἐνδεχόμενον, ἐπειδὴ τὸ νῦν ὑπάρ- 

χον ἐνδέχεται εἰς ὕστερον μὴ ὑπάρχειν χαὶ τὸ νῦν ὑπάρχον ἐνδεχόμενόν ἐστιν, οὗ μὴ 

"0 ὄντος μὲν τεϑέντος “δὲ ὑπάρχειν οὐδὲν ἀδύνατον συμβαίνει. χαὶ διὰ τοῦτο ἐν ταῖς εἰς 

ἀδύνατον ἀπαγωγαῖς οὐ ληπτέον ἀντιχείμενον τῷ ὑπάρχειν τὸ ἐνδεχόμενον" οὐ γὰρ 

ἀντίκειται χατὰ τὸ ἀναγχαῖον καὶ ἀδύνατον ἀλλὰ χατὰ τὸ ἀληϑὲς xal τὸ ψεῦδος. εἰ 

οὖν Ψεῦδος τὸ Α τῷ Γ ὑπάρχειν τινί, ἀληϑὲς τὸ A τῷ D ἀνάγκη μηδενί: τὸ OR 
τῷ B ἀνάγκη τινί: τὸ À dpa τῷ B ἀνάγχη οὐ παντί: ὅπερ ἀδύνατον" ὑπάρχει γὰρ 

40 παντί’ ᾿ἀντίφασις δὲ ἀνάγχη οὐ παντί, ὑπάρχει παντί. οὐ μὴν ἔστιν δεῖξαι δι᾽ ἀδυνά- 

του χαὶ ἀναγχαῖον συναγόμενον. οἷον λέγω ὅτι τὸ À τῷ T ἐξ ἀνάγκης τινί" εἰ γὰρ 

18 «ai in ras. P! 19 ἀριστοτέλες P, ε alt. ex x, ut videtur, eorr. P' 22 αὐτὴ 

scripsi: αὐτῆς P ad 32 in mrg. aser. ψευδῶς ἔλαβεν ἐνταῦϑα τῆς ὑπάρχει τινὶ ἀντί- 

φασιν τὴν ἀνάγχη μηδενί. τῇ γὰρ ἀνάγχη μηδενὶ ἀντιφάσχει d, ἐνδέχεται τινί, alla καὶ 

ὑπάρχει τινί: ὥστε ἔσονται δύο μιᾶς P 
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τοῦτο ψεῦδος, ἐνδέχεται μηδενί: τὸ 

ον. εἰ x o2 m. 
M "o la] αι μὴ παντί: ἐνδεχόμενον 

; 
4 ι 

Σ ' 
£v μὲν γὰρ τῷ αὐτῷ χρόνῳ ἐστὶ φευδόμενον, 

^5 

Φ , 

ετερὼς 

γὰρ συνάγεται χατὰ πάντας νῦν, 

προτάσει χαὶ ἽΠΠΟΣ εἶναι τοῦ πρώτου σχήματος καὶ d 

dpa ἀδύνατον. εἴποι δ᾽ ἄν τις ὅτι, εἰ zal οὕτως μὴ συνάγετα 

δὲ Γ᾿ τῷ B ἐξ ἀνάγχης τινί: τὸ À dpa τῷ B 

ἐπειδὴ συμβέβηχε 

ΠΕΣ δὲ αὶ 

οὐχ ἀδύνατον δέ, ἐς ὕστ τερον δὲ δυνατόν: 
i! 
agoova cov, 

συνάγεται" εἰ γὰρ τὸ À οὐδενὶ τῷ D Suus dies d τὸ À παντὶ 

τῷ B ὑπαρχόντως, ἐν δευτέρῳ ἄρα σχήματι τὸ DB οὐδενὶ τῷ D ἐνδεχομένως ἣ 
ὑπαρχόντως" ἀλλὰ ὑπόχειται ἀναγκαίως τινί: ὕπερ ἀδύνατον. 

πέρασμα ἀλλ᾽ οὐχ ἀναγκαῖον, 
εἰ δ᾽ ὑπάρχον τὸ cup 

δείχνυσιν αὐτὸ ὑπάρχον καὶ ἀπὸ τῶν πραγμάτων. 

Ποῦ λέγει ὁ Πλάτων ἐν τῇ μίξει ἀναγχαίου xoi ἐνδεχομένου τῇ χείρονι ἕπεσϑαι τὸ 

συμπέρασμα; ἣ ἐν 

papyov λόγων ἐπὶ παραδειγμάτων τοιούτων" 

δίχαιον χαχοὺς χαχῶς φίλους χαχῶς 

ποιεῖν, ἀγαϑοὺς ποιεῖν χαὶ ἐχ- 
- 

EJ ϑροὺς εὖ 

ἀναγ. 

τῷ πρώτῳ τῆς [Πολιτείας ἐν τῷ συμπεράσματι | τῶν πρὸς [[ολέ- f. 230v 

φίλους εὖ ποιεῖ χαχοὺς εὖ ποιεῖ, 

ἐχϑρὺς 

χαχῶς 

€ Nf 

ὁ δίχαιος 
^ , , p, xal εἰ τύχοιεν φίλοι 

» » ^ Y 

ὄντες, ἀγαϑοὺς εὖ 

ἀναγχ. 205 
£voOey. 

Ἐπὶ μὲν τῶν χαϑόλου συζυγιῶν τοῦ πρώτου σχήματος τῆς ἐλάττονος mpocá- 
, » * M - —- -^ e ^ - 

σεως ἀναγχαίας οὔσης, ἐὰν τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον ὑποτεϑῃῇ, ψεῦδος ἕπεται διὰ τῆς 

ἰ ἐν μέρει οὐ δυνάμεϑα διὰ τῆς εἰς 
* 

εἰς ἀδύνατον, ἤτοι εἰς Ψεῦδος, ἀπαγωγῆς. ἐπὶ δὲ τοῦ 

ἀνύνατον ἀπαγωγῆς ἀναγχαίου τεϑέντος τοῦ συμπεράσματος ψεῦδος συναγαγεῖν" ἀσυλλό- 

00s γὰρ ἡ συμπλοχὴ γίνεται, οἵαν [8^] ἂν πρότασιν προσλάβωμεν τῷ συμπεράσματι 

μεριχῷ ὄντι: εἴτε γὰρ τὴν μεριχὴν προσλάβωμεν, ἐχ δύο μεριχῶν ἐστι xoi ἀσυλλό- 

γιστον, εἴτε τὴν γίνεται δεύτερον σχῆμα ἐχ δύο ὁ Προ χη ον αν προτάσεων 

xai οὕτως ἀσυλλόγιστον" ἀλλὰ δείχνυται ὑπάρχον τὸ συμπέρασμα διὰ τῶν ὅρων" κίνησις, 

χαϑόλου, 

ζῷον, λευχόν. 

ΜΙΞΙΣ EN B XXHMATI ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ANATKAIOY. 

p. 9057 ^Ezi δὲ τοῦ δευτέρου σχήματος. Ὅτι ἐν δευτέρῳ σχήματι μίξεως 

γιωομένης, εἰ μὲν ἡ καϑόλου ἀποφατιχὴ πρότασις, ὡς ἐπὶ τῶν πρώτων τριῶν τρόπων, 
- ΨΖᾺ , e" * , " UJ I" , - , - 

τῇ κχαϑόλου ἀποφάσε! ἕπεται τὸ συμπέρασμα" αὕτη γὰρ | μείζων γίνεται τοῦ πρώτου f. 23]: 

σχήματος ἐν τῇ εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῇ τῇ 

συμπέρασμα ἑπόμενον" εἰ δὲ μὴ ἡ καϑόλου ἀποφατιχὴ πρότασις, ὡς ἐν τῷ τετάρτῳ 

μὲν 
- ' " ^ * ^ ' ^, ' A? € , * 5 

μόνου τοῦ χατὰ παντὸς xal xarà μηδενὸς δείχνυσιν, τὰς δ΄ ὑπάρχον xal ἐπ 

δὲ μείζονι τοῦ πρώτου σχήματος δέδειχται 

τὸ 

τρόπῳ, τῇ χείρονι ἕπεται τὸ συμπέρασμα. χαὶ τὰς συναγούσας ἀναγχαῖον διὰ 

εὐϑείας 

xai δι᾿ ἀδυνάτου xai δι᾿ ὅρων. 
Ρ. 80018 Εἰ δ᾽ ἡ κατηγοριχὴ πρότασίς 

ὅτι ἐπὶ τῶν ἐξ ἀμφοτέρων χαϑόλου, ἐὰν ἡ καϑόλου 
χαὶ 

ἐστιν ἀναγκαία, οὐχ ἔστι τὸ 

συμπέρασμα ἀναγκαῖον. 

ἀπόφασις ὑπάρχουσα ἢ, χαὶ τὸ συμπέρασμα ὑπάρχον ἐστί, τριχῶς ἀποδείκνυσι. 

4 τὸ αὐτὸν Ρ 

12 ἐν τῷ 

1017; P 

22 δεύτερον scripsi: 

ὃ μὲν superscr. P! τ ἐνδεχομένως scripsi: ἐνδεχομένωι P 

πρώτῳ τῆς [Πολιτείας] c. 6 p. 332A sq. 15 ποιεῖ utrobique P 18 dva- 

ἐπεὶ P 19 ἀναγκαίου seripsi: ἀναγκαίως P 20 δ᾽ delevi 
29 ἀναγωγῆ P 94 οὐκ ἔσται Arist. 

ἐπὶ scripsi: 

A.P 
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ἄρχεται ἀπὸ τοῦ δευτέρου τρόπου τοῦ δευτέρου σχήματος" τὸ γὰρ RES NUS ιμπάνει 

ὡς ἁπλούστερον διὰ τὸ μιᾶς ἀντιστροφῆς δεῖσθαι. πρώτη δεῖξις " τὸ τὶ τῷ Β ἐξ 
; 

ἀνάγκης" τὸ ἡ οὐδενὶ τῷ [D ὑπαρχόντως" λέγω ὅτι | τὸ B οὐδενὶ τῷ T o τς: 
Η͂ ἐπεὶ γὰρ τὸ D οὐδενὶ τῷ Α ὑπάρχει διὰ τὴν ἀντιστρηφήν, τὸ δὲ ΓΕ παντὶ τῷ E ἐς 

ἀνάγκης, γέγονε τὸ πρῶτον σχῆμα τὴν μείζονα ὑπάρχουσαν ἔχον, καὶ 

yov συνάγεται" τὸ l' ἄρα οὐδενὶ τῷ B ὑπάρχει" ὥστε xal τὸ B οὐδενὶ Em I dust 
δευτέρα δεῖξις" εἰ τὸ DB τῷ D οὐδενὶ ἐξ ἀνάγκης, καὶ τὸ D τῷ B οὐδενὶ ἐξ ἀνάγκης" 

τὸ δὲ B τῷ A ἐξ ἀνάγχης τινὶ διὰ τὴν ἀντιστροφήν: τὸ D dpa τῷ Α οὐ παντὶ ἐξ 
ἀνάγκης" ἀλλὰ καὶ οὐδενὶ ὑπάρχει διὰ τὴν ἀντιστροφήν" ὅπερ ἀδύνατον. ἣ ὡς ἡ λέξις, 

τὸ Γ τῷ Α οὐ παντὶ ἐξ ἀνάγχης" ἀλλὰ xal παντὶ ὑπάρχει" εἰ γὰρ τὸ Α τῷ T οὐδενι 

ὑπάρχει, καὶ τὸ D τῷ À οὐδενὶ ὑπάρχει: καὶ διὰ τοῦτο δύναται καὶ παντὶ ὑπάρχειν 

τὸ D τῷ A. τρίτη δεῖξις τοῦ αὐτοῦ διὰ τῶν ὅρων ζῷον παντὶ ἀνθρώπῳ ἐξ ἀνάγκης" 

ζῴων οὐδενὶ λευχῷ ὑπαρχόντως" xal ἄνϑρωπος οὐδενὶ λευχῷ ὑπάρχει, εἰ μὴ ἄρα λέγοι 

τις, φησίν, ἄνϑρωπος οὐδενὶ λευχῷ ἐξ ἀνάγχης, ἔστ᾽ ἄν, ὡς ἡ πρότασίς φησιν, ζῷον 

οὐδενὶ λευχῷ ὑπάρχῃ. ἀλλ᾽ οὕτω πᾶς συλλογισμὸς ἀναγκαῖον συνάγει διὰ τὸν ὅρον 

τοῦ συλλογισμοῦ. οὐχ ἄρα ληπτέον ἐν τοῖς συμπεράσμασι τὸ χατὰ τὸν ὁρισμὸν 

ἀναγκαῖον. 

Ρ- 8118 “Ὅταν δ᾽ ἡ κατηγορικὴ καϑόλου τε xal ἀναγχαία T. κατὰ 

μέρος διχῶς, φησίν, τὸ ὑπάρχον serus χαὶ γὰρ ἐν τῷ τετάρτῳ τρόπῳ, ὅτε και 

ἔστιν καϑόλου ἘΣΕ θην; χαὶ ἐν τῷ τρίτῳ τρόπῳ, ὅταν T μεριχὴ χατηγοριχὴ ἀναγ- 

καία ἢ τηνιχαῦτα γὰρ ἡ λοιπὴ χκαϑόλου ἀποφατιχὴ ὑπάρχουσα γίνεται, «al διὰ τοῦτο 

τὸ συμπέρασμα ὑπάρχον. ὥστε διὰ τὸ δεύτερον πρόσχειται τὸ xal ἀναγκαία, οὐ 

διὰ τὸ πρῶτον: ὡς ἂν γὰρ ἔχῃ T, χαϑόλου χατηγοριχὴ κατὰ τὸ ὑπάρχον xal ἀναγ- 

χαῖον, ὑπάρχον συνάγεται. 

ΜΙΞΙΣ YIIAPXONTOX ΚΑΙ ANATKAIOY EN Γ XHMATI. 

p.91218 "Ey δὲ τῷ τελευταίῳ σχήματι. Μίξεως γινομένης ὑπάρχοντος 
χαὶ ἀναγχαίου ἐν τρίτῳ σχήματι ἐν τῷ πρώτῳ τρόπῳ πάντως ἀναγχαῖόν φησιν συνά- 

γεσϑαι ὁ ᾿Αριστοτέλης, διότι ἐν τούτῳ τῷ σχήματι τῇ μὴ | ἀντιστρεφούσῃ ἕπεται f. 232r 

τὸ συμπέρασμα" αὕτη γὰρ γίνεται μείζων ἐν τῇ εἰς τὸ πρῶτον σχῆμα ἀναγωγῇ " δύναται 

δὲ ἡ μὴ ἀντιστρεφομένη ἀναγκαία εἶναι. ἀλλ᾽ ὅσον ἐπὶ τούτῳ, φησὶν ὁ φιλόσοφος Πρόχλος 

ἐν τῷ σχολιχῷ ὑπομνήματι τοῦ πρώτου τῶν [Ιροτέρων ἀναλυτιχῶν, δύναται ὁ προχεί- 

μενος τρόπος xal ὑπάρχον ἀεὶ συνάγειν τῷ δύνασθαι τὴν μὴ ἀντιστρεφομένην ὑπάρ- 

χουσαν εἶναι. πῶς οὖν ὁ αὐτὸς τρόπος δύο συμπεράσματα συνάγει, ποτὲ μὲν ἀεὶ ἀναγ- 

χαῖον, ποτὲ δὲ ἀεὶ ὑπάρχον; ἣ ἄλυτος ἦν ὁ λόγος, εἰ χαϑόλου ἦν τὸ συναγόμενον" 

νῦν δὲ δύναται τὸ μεριχὸν χαὶ ἀναγκαῖον εἶναι xal ὑπάρχον" ζῷον γὰρ τινὶ λευχῷ xal 

ἐξ ἀνάγκης διὰ τὸν κύχνον xal ὑπαρχόντως διά τινα ἄνθρωπον. ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ 

τρόπῳ τῇ χαϑόλου ἀποφατιχῇ βούλεται ἔπεσϑαι τὸ συμπέρασμα: αὕτη γὰρ πάντως 

ἐστὶν ἡ μὴ ἀντιστρέφουσα ἐν τῇ εἰς τὸ πρῶτον σχῆμα ἀναγωγῇ" καὶ εἰ μὲν ἀναγχαία 

ἡ ἡ καϑόλου ἀποφατιχή, xai τὸ συμπέρασμα ἀναγχαῖον εἶναι, εἰ 0" ὑπάρχουσα, ὑπάρ- 

χον. xal δείκνυσιν ἑκάτερον μὲν διὰ τοῦ πρώτου σχήματος, μόνον δὲ τὸ ὑπάρχον xal 

δι᾽ ρων" χενεμβατεῖ γὰρ πανταχοῦ τὸ Ψεῦδος μὴ ἐποχούμενον πράγμασιν. καὶ εἰσὶν 

οἱ ὅροι" ἀγαϑὸν οὐδενὶ ἵππῳ ὑπαρχόντως“ ζῷον παντὶ ἵππῳ ἀναγχαίως" xal ἀγαϑὸν οὐ 

2 ἀντιστροφῆς} 7| in ras. ex εἴ corr. P! 8 A prius ex ἢν corr. P' 19 ὑπάρ- 

χει P οὕτω scripsi: οὔτο P 22 διὰ τοῦ B P 42 ἀναγχαίως seripsi: ἀναγχαίωι P 
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παντὶ ζῴῳ ὑπαρχόντως. καὶ ἐπιλαμβάνεται τῶν ὅρων διὰ τὴν μείζονα πρότασιν" ἐὰν 

γὰρ ὃ μέσος ὅρος μὴ τύχῃ ἵππος ἀλλ᾽ ἰοβόλον ϑηρίον, ψεύδεται ἣ λέγουσα ἀγαϑὸν 

οὐδενὶ ἰοβόλῳ ὑπαρχόντως" τοῦ γὰρ ἰοβόλου τὸ ἀγαϑὸν οὐκ ἐνδεχομένως χεχώρισται 
ἀλλ᾽ ἀναγκαίως. καὶ διορϑοῦται τοὺς ὅρους τὸν μείζονα κινῶν: τὸ χαϑεύδειν γὰρ χαὶ 

5 τὸ ἐγρηγορέναι οὐδενὶ ἵππῳ ὑπαρχόντως: ζῷον δὲ παντὶ ἵππῳ ἀναγχαίως" xol τὸ 

καϑεύδειν οὐ παντὶ ζῴῳ ὑπαρχόντως. ἐν δὲ τῷ τρίτῳ καὶ τετάρτῳ xal ἕχτῳ τρόπῳ 

τῇ καϑόλου βούλεται ἕπεσϑαι τὸ συμπέρασμα, εἰτε χαταφατιχὴ ἢ, ὡς ἐν τῷ τρίτῳ 

xal τετάρτῳ, εἴτε ἀποφατιχή, ὡς ἐν τῷ ἕχτῳ" | ἐν γὰρ τούτοις τοῖς τρόποις ἡ f. 232 

καϑόλου ἐστὶν ἡ μὴ ἀντιστρέφουσα. ἐν δὲ τῷ πέμπτῳ τρόπῳ τῇ χείρονι ἀξιοῖ ἕπεσθαι 

I0 τὸ συμπέρασμα. τέσσαρες οὖν παρ᾽ αὐτῷ διορισμοὶ τοῦ συμπεράσματος ἐπὶ τῆς παρ- 

οὐσης μίξεως xal τοῦ παρόντος σχήματος: ἄλλος ἐν τῷ πρώτῳ τρόπῳ ἀεὶ γὰρ ἀναγκαῖον 

τὸ συμπέρασμα" ἄλλος ἐν τῷ δευτέρῳ τρόπῳ τῇ γὰρ χαϑόλου ἀποφάσει ἕπεται τὸ 

συμπέρασμα: ἄλλος ἐν τῷ τρίτῳ xal τετάρτῳ xal ἕκτῳ τρόπῳ: τῇ γὰρ καθόλου 

προτάσει ἕπεται τὸ συμπέρασμα" ἄλλος ἐν τῷ πέμπτῳ τῇ γὰρ χείρονι. ἣ εἷς διορισμὸς 

1 πάντα ταῦτα τοιοῦτος" τῆς γὰρ δείξεως δι᾽ ἀντιστροφῆς μὲν γινομένης τῇ μὴ ἀντιστρε- 

φομιένη ἕπεται τὸ συμπέρασμα" συμβέβηκε δὲ τῇ μὴ ἀντιστρεφομένῃ ἐν μὲν τῷ πρώτῳ 

τρόπῳ δύνασϑαι ἀεὶ ἀναγχαίαν εἶναι, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ τρόπῳ πάντως χαϑόλου ἀπο- 
: φάσει εἶναι, ἐν δὲ τῷ τρίτῳ xal τετάρτῳ xal ἕχτῳ χαϑολικῇ προτάσει εἶναι πάντως" E] 

' , ^N - Uu ^ - ^? , - - t ' ! μὴ γινομένης δὲ τῆς ἀποδείξεως OU ἀντιστροφῆς τῇ χείρονι ἕπεται τὸ συμπέρασμα. | 

20 p. 31537 “Ὅταν δὲ τὸ καταφατιχὸν ἀναγκαῖον cem, ἡ καϑόλου ὃν f.293r 
ἢ ἐν μέρει, ἣ τὸ στερητιχὸν χατὰ μέρος, οὐχ ἔστι τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον. 

τρεῖς ἅμα συζυγίαι, φησίν, ὑπάρχον {ζσυνάγουγ)σιν, ἡ λοιπὴ τοῦ ἕχτου καὶ αἱ δύο τοῦ πέμπ- 
T 

τοῦ" καταφατιχὸν γὰρ χαϑόλου ἔχει ἀναγχαῖον εἷς τοῦ πέμπτου, μεριχὸν δὲ χαταφατιχὸν 

ἀναγχαῖον 6 λοιπὸς τοῦ ἕχτου, στερητιχὸν δὲ χατὰ μέρος ἀναγκαῖον ὁ λοιπὸς τοῦ πέμπτου. 

25 p.32a6 Φανερὸν οὖν ὅτι. Τοῦτο οἰχεῖόν ἐστιν οὔτε πᾶσι τοῖς σχήμασι οὔτε 

μόνῳ τῷ τρίτῳ ἀλλὰ μόνῳ τῷ πρώτῳ τρόπῳ τοῦ τρίτου σχήματος" οὗτος γὰρ ὑπάρχον 

μοναχῶς συνάγει" μόνον γάρ, ὅταν ἄμφω ὑπάρχουσαι ὦσιν: ἀναγχαῖον δὲ διχῶς " χαὶ γὰρ 

ἀμφοτέρων ἀναγχαίων οὐσῶν χαὶ τῆς μὲν οὔσης ἀναγχαίας τῆς δ᾽ ὑπαρχούσης, ὡς 

δέδειχται. ἔμπαλιν δὲ ὁ τέταρτος τοῦ δευτέρου καὶ ὁ πέμπτος τοῦ τρίτου ἀναγκαῖον μὲν 

30 μοναχῶς συνάγουσιν: ἀμφοτέρων γὰρ ἀναγχαίων οὐσῶν: ὑπάρχον δὲ διχῶς" wal γὰρ 

ἄμφω ὑπαρχουσῶν (οὐσῶν) xal τῆς μὲν οὔσης ἀναγκαίας τῆς δ᾽ ὑπαρχούσης" ἐν γὰρ 

τοῖς τρόποις τούτοις τῇ χείρονι ἕπεται τὸ συμπέρασυα. 

Ρ. 828 Ἔν ἀμφοτέροις δέ. ὅτι ὁ τρόπος τοῦ συμπεράσματος πάντως ἐν 

ταῖς προτάσεσι προείληπται, ὡς χαὶ τὸ καταφατιχὸν T, ἀποφατικόν, οὐ μὴν xol τὸ 

35 χαϑόλου T μερικόν: ἐν τρίτῳ γὰρ σχήματι «al ἐξ ἀμφοτέρων καϑόλου μερικὰ συνά- 

γεται. ἐν ἀμφοτέροις δέ, φησίν, τοῖς ἁπλοῖς καὶ τοῖς μιχτοῖς, καὶ ἁπλοῖς διχῶς, ἣ ἐξ 

ὑπαργουσῶν 7T, ἐξ ἀναγχαίων. Ü i 

ΠΕΡῚ TOY ENAEXOMENOY. 

p. 92216 Π]ερὶ δὲ τοῦ ἐνδεχομένου. Μετὰ τοὺς ὑπάρχοντας συλλογισμοὺς 

40 χαὶ τοὺς ἀναγχαίους xai τὴν μῖξιν τοῦ ὑπάρχοντος xal τοῦ ἀναγχαίου μέτεισι f. 293v 

καὶ ἐπὶ τὸ ἐνδεχόμενον. καὶ πρῶτον διδάσχει τοὺς ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων ἐν 

9 οὐδενὶ scripsi: οὐδὲν P 4 διορθοῦται scripsi: διορϑοῦνται P 5 ἀναγχαίως p P 
scripsi: ἀναγχαίωι P 11 ἀναγκαίαν scripsi: ἀναγκαῖον P 19 δὲ scripsi: μὲν P 

21 ἔσται Arist. 22 ὑπάρχον συνάγουσιν scripsi: ὑπάρχονσιν (sic) P 30 ὑπάρχον] 

9 ex ὦ corr. P 9l οὐσῶν addidi 35 μεριχὰ] « ex ov corr. P! 



[AMMONII] IN ANALYT. PRIOR. c. 12 [Arist. p. 32216] 45 

πρώτῳ σχήματι, εἶτα τὴν μῖξιν ἐνδεχομένου χαὶ ὑπάρχοντος ἐν πρώτῳ σχήματι xal 

τέλος τὴν μῖξιν ἐνδεχομένου καὶ ἀναγχαίου ἐν πρώτῳ σχήματι" εἶτα τοὺς ἐξ ἀμφοτέρων 

ἐνδεχομένων ἐν δευτέρῳ σχήματι χαὶ τὰς δύο μίξεις ἐν τῷ αὐτῷ σχήματι" εἶτα τὰ 

αὐτὰ τρία ἐν τρίτῳ σχήματι. καὶ πρό γε τούτων πάντων προλαμβάνει τί τὸ ἐνδεχό- 

μενον, τὰς ἐνδεχομένας ἀντιστροφάς, ποσαχῶς τὸ ἐνδεχόμενον. ἐνδεχόμενον τοίνυν 

ἐστὶν οὗ μὴ ὄντος, τεϑέντος δ᾽ ὑπάρχειν οὐδὲν ἀδύνατον συμβαίνει. ἐπεὶ 

γὰρ τὸ ἐνδεχόμενον οὔπω μὲν πάρεστιν, δύναται δὲ παρεῖναι χαὶ μετὰ τὸ παρεῖναι 

ἀπεῖναι, διότι μὲν οὔπω πάρεστιν, οὐκ ἔστιν ὑπάρχον" διότι δὲ δύναται παρεῖναι, οὐχ 

ἔστιν ἀδύνατον" διότι δὲ μετὰ τὸ παρεῖναι δύναται ἀπεῖναι, οὐκ ἔστιν ἀναγκαῖον. διὰ 

10 τοῦτο ταῖς ἀποφάσεσι τοῦ ὑπάρχοντος καὶ ἀναγκαίου xal ἀδυνάτου ὁρίζεται: οὗ μὲν 

γὰρ μὴ ὄντος, ἐπειδὴ οὐκ ἔστιν ἀναγχαῖον: τεϑέντος δὲ ὑπάρχειν, ἐπειδὴ οὐχ 

ἔστιν ὑπάρχον" εἰ γὰρ ἦν ὑπάρχον, οὐχ ἐδεόμεϑα τοῦ ὑποϑέσϑαι αὐτὸ ὑπάρχον" διότι δὲ 
9ϑ δ» H , 3, v H , ^ - Μ $55 ^7 οὐδὲν ἀδύνατον συμβαίνει, οὐκ ἔστιν ἀδύνατον. καὶ χαλῶς εἴρηται οὐδὲν ἀδύνα- 

τον συμβαίνει, οὐχὶ δὲ οὐδὲν ψεῦδος" ἕπεται γὰρ ψεῦδος, ἐπειδὴ καὶ τὸ ἐνδεχόμενον 

15 ὑποϑέσϑαι ὑπάρχον ψεῦδός ἐστιν, εἰ xol μὴ ἀδύνατον. xoi ὅτι τοῦτό ἐστιν τὸ ἐνδεχό- 
μενον, δηλοῦσιν αἱ εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγαί: εἰπόντες γάρ “εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω τὸ 
», , ^ - €! - , ' , ' » , ^ 

ἀντιχείμενον᾽ τῷ ἀδύνατον ἐπακολουϑεῖν λέγομεν μὴ ἐνδέχεσθαι τὸ ἀντιχείμενον [χαὶ] 

διὰ τὸν ὅρον τοῦ ἐνδεχομένου, xol ταύτῃ ἀναγκαῖον ποιοῦμεν τὸ προκείμενον. τὸν δὲ 
μὲ - ^ - z» t ? , zh ^ , M - ὃ - ^ * 

ὅρον τοῦ ἐνδεχομένου χατασχευάζει ὁ ᾿Αριστοτέλης ἐφεξῆς μὲν ἀπὸ τοῦ δυνατοῖς δυνατὰ 

20 ἕπεσϑαι x«i ἀδυνάτοις ἀδύνατα, νῦν δὲ οὕτως" εἰ γὰρ οὐχ ἐνδέχεται εἶναι, ἀνάγκη μὴ 

εἶναι xai ἀδύνατον εἶναι καὶ τὰ ἀντιχείμενα ἄρα, ὃ ἐνδέχεται εἶναι, τοῦτο οὐχ ἀνάγκη 

μὴ εἶναι καὶ οὐκ ἀδύνατον εἶναι. καὶ διὰ τοῦτο τὸ ἐνδεχόμενον τῇ ἀποφάσει τοῦ f.254r 

ἀναγκαίου καὶ ἀδυνάτου ὥρισται: χαϑόλου γὰρ ὧν ἀντιφάσεων ϑάτερα μόρια συναλη- 

ϑεύει, τούτων καὶ τὰ λοιπὰ συναληϑεύει. ἔστωσαν γὰρ δύο ἀντιφάσεις αἱ ΑΒ, ΓΔ, καὶ 

c 

25 «à AT συναληϑευέτωσαν: λέγω ὅτι xoi τὰ ΒΔ συναληϑεύει- εἰ γὰρ δυνατόν, ἐπὶ τοῦ 

E τὸ B ἀληϑευέτω, τὸ Δ δὲ μή" ἐπεὶ οὖν χατὰ παντὸς ἢ φάναι ἢ ἀποφάναι, τὸ δὲ Δ 
οὐχ ὑπάρχει τῷ E, τὸ D ἄρα ὑπάρχει τῷ E: ὥστε χαὶ τὸ Α΄ ἀλλὰ xal τὸ Β διὰ 

τὴν ὑπόϑεσιν ὅπερ ἀδύνατον. 

οὐκ ἐνδέχεται εἶναι ἐνδέχεται εἶναι 
$9, 3 B , Q5 B 30 νάγχη μὴ elvat οὐκ ἀνάγχη μὴ εἶναι 

Δ 5, , ἀδύνατον εἶναι οὐχ ἀδύνατον εἶναι. 

β. Ἦσαν αἱ ἀντιστροφαὶ τοῦ ἐνδεχομένου οὐχ αἱ ἁπλαῖ (ταύτας γὰρ παραδώσει μετὰ 

τὸ πρῶτον σχῆμα, ὅπου x«i δέεται αὐτῶν: τὰ γὰρ ἄλλα σχήματα δι᾽ ἁπλῆς ἀντιστρο- 

φῆς εἰς τὸ πρῶτον σχῆμα ἀνάγεται) ἀλλ᾽ αἱ ἐνδεχόμεναι αἱ τὸ ποιὸν μόνον ἀμείβουσαι 

35 τὴν δὲ τάξιν τῶν ὅρων φυλάττουσαι. χατὰ ταύτην τοίνυν τὴν ἐνδεχομένην ἀντιστροφὴν 

αἵ τε καϑόλου πρὸς ἀλλήλας ἀντιστρέφουσιν καὶ (al) μερικαὶ πρὸς ἀλλήλας διὰ τὸν ὅρον 

τοῦ ἐνδεχομένου ὃ ἐνδέχεται (οὐδενί, ἐνδέχεται καὶ παντί, καὶ ἔμπαλιν" καὶ ὃ ἐνδέχεται 

οὐ παντί, καὶ τινί, καὶ ἔμπαλιν: xoi ἔτι αἱ χαϑόλου πρὸς τὰς διαγωνίους μεριχὰς ἀντι- 

στρέφουσιν - ὃ γὰρ ἐνδέχεται παντί, καὶ οὐ παντὶ διὰ μέσης τῆς οὐδενί. xol ὃ ἐνδέ- 

40 χεται οὐδενί, xai τἰνὶ διὰ μέσης τῆς παντί. οὐχέτι δὲ xal ταῖς μερικαῖς αἱ καϑόλου 

ἕπονται: οὐ πᾶν μὲν γὰρ ζῷον ἐνδέχεται βαδίζειν: οὐ μὴν χαὶ πᾶν ζῷον ἐνδέχεται 

βαδίζειν διὰ τὰ ἑρπετά. χαὶ ταῦτα μὲν ὁ Ἀριστοτέλης. οἱ δ᾽ ἑταῖροι αὐτοῦ, Θεόφρα- 
στος xai Εὔδημος, x«i ἔτι οἱ Πλατωνιχοὶ οὐ βούλονται ἐνδεχομένην ἀπόφασιν ἀντι- 

στρέφειν πρὸς ἐνδεχομένην κατάφασιν, ἐπειδὴ οὐ μένει τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐνδεχόμενον, 
^ * 

45 περὶ οὗ ὁ λόγος. οἱ γὰρ συλλογισμοὶ ὑπὸ τεχνῶν προβάλλονται, αἱ περὶ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ 

12 ἐδεώμεϑα Ρ ὑπάρχον tert.] o in ras. ex εἰ corr. P 17 ἀντιχήμενον P 

ἀδύνατον scripsi: ἀδυνάτωι P «ai delevi 18 τὸν ὅρον scripsi: τῶν ὅρων P 

36 at τε scripsi: ἄν τε P αἱ addidi ΟἽ οὐδενί, ἐνδέχεται addidi 39 post 

ὃ prius eras. 1 litt. P 
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πολὺ ἐνδεχόμενον ἔχουσιν" εἰ γὰρ ἐνδέχεται μηδένα ἄνϑρωπον ἑξαδάχτυλον εἶναι | ὡς f. 234v 

ἐπὶ τὸ πολύ, ἐνδέχεται πάντα ἄνϑρωπον χαὶ τινὰ ἄνϑρωπον ἑξαδάχτυλον εἶναι ἐπ᾽ ἔλαττον. eade c 
d. "Oct τὸ ἐνδεχόμενον φέρεται κατὰ πάσης ὑπάρξεως, ἀναγχαίας, ὑπαρχούσης, 

, » P] , , * ^ ς t, δ. - , , 4] ^ δ 2 μελλούσης ἀλλ᾽ ἀναγκαίας μὲν καὶ ὑπαρχούσης δέει τῆς ἀποφάσεως" ὃ γὰρ δὴ οὐκ 

5 ἐνδέχεται" μελλούσης δὲ χυρίως. καὶ τὸ κυρίως ἐνδεχόμενον διττόν: ἢ γὰρ ὡρισμένον, 
« M € N M , - ' Ld Σ - » ^ 5, » Ἃ 3.7 ὡς τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ" τοῦτο γὰρ ὥρισται, ἐπειδὴ μᾶλλον ἔστιν 7| οὐχ ἔστιν " ἢ dópt- 

στον, ὡς τὸ ἐπ᾽ ἴσης xal ἐπ᾿ ἔλαττον. ἀλλὰ πῇ τὸ ἐπ᾽ ἔλαττον ἀόριστον; ὥρισται 
' ^ - - *$, Ἃ ^ v ^ € M σ 3.7, M δὴ er 

γὰρ καὶ τοῦτο μᾶλλον οὐχ ὃν ἢ ὄν. ἢ ὡς πρὸς ὕπαρξιν ἀόριστον τὸ ἐπ᾿ ἔλαττον, ὥσπερ 

πρὸς ἀνυπαρξίαν τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀόριστον. 

10 Ρ. 5924117 Διὰ τίνων; ὅτι διὰ δύο τοὐλάχιστον προτάσεων. πῶς; ὅτι τοῦ 

μέσου ἢ κατηγορουμένου μόνως ἢ ὑποχειμένου ἢ ἀμφότερα. πότε; ὅτι τῶν ἰδίων 

σωζομένων χαϑ᾽ ἕχαστον σχῆμα, ὡς xal ἐπὶ τοῦ ἁπλῶς συλλογισμοῦ ἐλέγετο. διὰ τί 

οὖν xal νῦν πρόσχειται ταῦτα ; διότι τινὲς ἀσυλλόγιστοι ἐπὶ ὑπάρχοντος xol ἀναγκαίου 
S M ^ , 5 , ^ ^. - , 

συλλογιστιχοὶ γίνονται ἐπὶ ἐνδεχομένου. λέγω δ᾽ ἐνδέχεσϑαι xal τὸ ἐνδεχόμενον σπερ- 

15 ματιχῶς. προέλαβεν τὰ σημαινόμενα τοῦ ἐνδεγομένου " ὕστερον δὲ ἐξαπλοῖ αὐτά: ἔδει B P D 7p D n 

γὰρ τὸ τί σημαίνει τοὔνομα τοῦ τί ἔστιν προηγήσασϑαι καὶ μὴ πάντῃ ὑπερτεθῆναι. 

p.32220 Τὸ γὰρ ἀναγκαῖον ὁμωνύμως ἐνδέγεσθαι λέγομεν. τί βού- 
LAS λεται ὁ ᾿γάρ᾽ σύνδεσμος: 7, ὅτι ἀπέφησε τὸ ἀναγχαῖον τοῦ ἐνδεχομένου καὶ τοῦ ἀναγκαίου 

ἐνδεχομένου ὄντος. 

90 p. 2426 Ἤτοι τὰ 
σημαινομένῳ" ἀχολουϑεῖ δὲ ἀλλήλοις τῇ προφορᾷ μὴ ὄντα τὰ αὐτά. 

, , 
αὐτά ἐστιν T, ἀκολουϑεῖ ἀλλήλοις. τὰ αὐτά ἐστιν τῷ 

Ρ. ϑ21217 Κατὰ παντὸς γὰρ 7) φάσις 7) ἀπόφασις. αἰνίττεται τὸ λῆμμα τὸ 

λέγον ὅτι, ἐὰν δύο ἀντιφάσεων ϑάτερον μόριον ἀντιστρέφῃ, χαὶ τὸ λοιπὸν ἀντιστρέψει. 

Ρ. 92229 Συμβαίνει δέ. τὸ δεύτερον χεφάλαιον, αἱ ἐνδεχόμεναι ἀντιστροφαί" 

25 τὰς γὰρ ἁπλᾶς ἀντιστροφὰς οὐ παραδίδωσι νῦν τῶν ἐνδεχομένων προτάσεων, ἐπεὶ μηδὲ 

δεῖται αὐτῶν ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι. πῶς πᾶσαι ἀντιστρέφουσιν; ἐπειδὴ αἱ χαϑόλου 

καὶ ἀλλήλαις καὶ ταῖς μεριχαῖς ἀντιστρέφουσιν. | ὅτι οὐ δι᾿ ἀντιστροφῆς τὸ παντὶ f. 235r 

τῷ τινὶ ἰσοδυναμεῖ 7, τὸ οὐδενὶ τῷ οὐ παντί" τὸ γὰρ ποιὸν ἔμεινεν. ὅτι αἱ νῦν ἀπο- 

φάσεις φωνῇ μόνον εἰσὶν ἀποφάσεις" ὃ γὰρ τρόπος ἀχέραιος ἔμεινεν. 

80 p. 32333 Οἷον τὸ ἐνδέχεται ὑπάρχειν. ὅτι ἡ ἀπροσδιόριστος κατάφασις 
τῇ ἀπροσδιορίστῳ ἀποφάσει ἀντιστρέφει, xxi τὸ παντὶ τῷ οὐδενὶ xal οὐ παντί, xal τὸ 

οὐδενὶ τῷ παντὶ καὶ τινί, τὸ δὲ τινὶ μόνῳ τῷ οὐ παντί. 

p.32335 Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ὡς γὰρ τὸ παντὶ 

ἀντιστρέφει τῷ οὐδενὶ καὶ οὐ παντί, οὕτως καὶ τὸ οὐδενὶ καὶ παντὶ καὶ τινί. ὅτι 

35 δείχνυσιν τὰς καϑόλου ἀντιστρεφούσας ἀλλήλαις χαὶ τὰς μεριχὰς ἀλλήλαις οὐ διὰ τοῦ 

ὅρου τοῦ ἐνδεχομένου" οὗτος γὰρ τὸ ἐνδεχόμενον ὑπάρχον ποιεῖ. ἀλλὰ τῷ τὸ ἐνδεχό- 

μενον εἶναι ἐνδέχεσϑαι καὶ μὴ εἶναι, ὡς τὸ εἶναι μὲν ἐπὶ τῶν ἀπροσδιορίστων xal 

ἄνευ τρόπου προτάσεων κατάφασιν ποιεῖ, οὕτως καὶ τὸ ἐνδεχόμενον. τοῦτο δὲ τὸ 

χῶλον καὶ ἐν τοῖς τρισὶ σχήμασιν εἴρηται. 

40 p.3254 Πάλιν λέγωμεν: ἠνίξατο γὰρ ἤδη τὰ σημαινόμενα τοῦ ἐνδεχομένου: 

ἢ πάλαι μὲν εἶπε τὰ σημαινόμενα τοῦ ἁπλῶς EXE NODE νῦν δὲ τοῦ κυρίως. τὸ δὲ 

πάλιν, διότι τοῦ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ χαὶ τῶν ἀντιδιῃρημένων καὶ ἐν τοῖς τρισὶ σχήμασιν 

ἐμνημόνευσεν. 

“Ὅτι τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ σχεδὸν ἀναγχαῖόν ἐστιν xal διαλεῖπον ἀναγκαῖον᾽ τὸ 

40 δὲ ἐπ᾽ ἔλαττον σχεδὸν ἀδύνατον καὶ διαλεῖπον ἀδύνατον" διὰ γὰρ τὸ ἐπ᾽ ἔλαττον οὐχ 

ἀναγχαῖον τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ" διὰ δὲ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ οὐχ ἀδύνατον τὸ ἐπ᾽ ἔλαττον. 

4 an ὑπαρχούσης (οὔσης) T ἐφίσης P πῇ scripsi: δὴ P 11 χατηγορου- 

μένου] ou alt. ex ὡς corr. P 16 τοῦ τί ἔστιν scripsi: τουτέστιν P 11 ἀναγ- 

«aloe P pr., corr. P! 29 φονῆ! P 24 fort. τῷ παντὶ καὶ 
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p.32*9 Διὰ τὸ μὴ ἀεὶ elvat ἄνϑρωπον. δύο αἴτια τοῦ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
ἐνδεχόμενον μὴ ἐχβαίνειν, ἢ τὸ ὑποκείμενον μὴ ὃν ἢ τὸ κατηγορούμενον μὴ ὄν" 

πέφυχε γὰρ ἄνϑρωπος ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν γήρᾳ πολιοῦσϑαι καὶ ἀκμάζειν χαὶ παραχ- 

μάζειν- ἀλλὰ καὶ μειράκιον ὃν ἀπόλλυται, ἢ καὶ εἰς γῆρας ἐλθὼν 00 πολιοῦται διά 

c τινα ἰδιότητα κατὰ γένος. 

p.3259 Ἢ ἐξ ἀνάγχης. πῶς ἐξ ἀνάγκης; ἢ ἐπὶ τῇ προσεχεστάτῃ ὕλῃ ἐξ 

ἀνάγκης τὸ εἶδος ἐπιγίνεται. 

Ρ.-. 32510 "AAAov δὲ τὸ ἀόριστον. πρόσϑες ἐν ὑπάρξει: τὸ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ 

πολὺ ἐν ἀνυπαρξίᾳ ἀόριστόν ἐστιν. | ὅτι δὲ τὸ ἀόριστον κατὰ τοῦ ἐπ᾽ ἴσης wol τοῦ f.235v 

10 ἐπ᾽ ἔλαττον φέρει, δηλοῖ τὰ παραδείγματα: τὸ μὲν γὰρ βαδίζειν τοῦ ἐπ᾽ ἴσης ἐστίν, 

ὃ δὲ σεισμὸς τοῦ ἐπ᾽ ἔλαττον. 

p.92511 ^U καὶ οὕτω χαὶ μὴ οὕτω δυνατόν. τοῦτο ἁρμόζει χαὶ τῷ ἐπ᾽ 

ἔλαττον, ἀλλὰ xai τῷ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. 

p.32513 Οὐδὲν γὰρ μᾶλλον οὕτως πέφυκεν ἣ ἐναντίως. τοῦτο διὰ τὸ 
- , ^ TIE 

15 μᾶλλον μόνῳ τῷ ἐπ᾽ ἴσης ἁρμόζει. 
€ M * - ^ 

Ὅτι τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πεφυκὸς χαλεῖ διὰ τὸ περὶ αὐτὸ χκαταγίνεσθαι τὴν φύσιν 
χαὶ τὴν αὐτὴν μιμουμένην τέχνην. 

p.32514 Αντιστρέφει μὲν οὖν. αἱ ἐνδεχόμεναι, φησίν, ἀντιστροφαὶ ἐπὶ τῶν 
^ , , [4 Ἁ δ ^ , b Li ^ MJ 

δύο ἐνδεχομένων προβαίνουσιν: χαϑόλου γὰρ τὸ ἐνδεχόμενον καὶ εἶναι δύναται καὶ μὴ 

20 εἶναι. τὸ δὲ διάφορον, ὅτι ἐπὶ μὲν τοῦ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μᾶλλον ἡ κατάφασις ἀληϑεύει, 

ἐπὶ δὲ τοῦ ἀορίστου ἢ ἐξ ἴσου 7| μᾶλλον ἡ ἀπόφασις. πλήν, φησίν, αἱ σχέψεις τὸ ὡς 

ἐπὶ τὸ πολὺ ζητοῦσιν. ἔδει οὖν διὰ τοῦτο, ΛΑριστότελες, μὴ παραλαβεῖν τὰς ἐνδεχο- 

μένας ἀντιστροφάς. τὸ πεφυχὸς εἶναι δύναται χαὶ μὴ εἶναι διὰ μόνον τὸ μὴ ἐξ ἀνάγχης 
MJ ^ L4 / ^ ' ^ t ? x € »^ « , εἶναι" πολλὴν γὰρ ἔχει πρόσχλισιν πρὸς τὸ εἶναι" τὸ δὲ ἐπ΄ ἴσης ὡς χέντρον ὃν ὑπάρ- 

25 ἕξεως καὶ ἀνυπαρξίας" ἴσον γὰρ ἑκατέρας ἀπέχει. τὸ δ᾽ ἐπ᾽ ἔλαττον παρῆχεν διὰ τὸ 
ἄτακτον εἶναι τὸ μέσον" οὐδὲν γὰρ μᾶλλον τὸ μέσον τῷ μείζονι ὑπόκειται ἢ οὐχ 

ὑπόκειται, χαὶ οὐδὲν μᾶλλον τοῦ ἐλάττονος χατηγορεῖται ἢ οὐ χατηγορεῖται᾽ χαὶ ἐπ᾽ 

ἔλαττον at τέχναι τυγχάνουσι τοῦ τέλους, μᾶλλον ἀτεχνίαι εἰσὶν ἢ τέχναι. 

p.92599 Οὐ μὴν εἴωϑέ γε ζητεῖσθαι. δικαίως ἄρα οἱ Πλατωνιχοὶ οὐ 

30 προσίενται τὰς ἐνδεχομένας ἀντιστροφάς" ζητοῦμεν γὰρ αὐτὰς διὰ τοὺς συλλογισμούς" 

οἱ δὲ συλλογισμοὶ ὑπὸ τεχνῶν 7| ἐπιστημῶν προβάλλονται. 
p.32523 Ταῦτα μὲν οὖν. ἐν γὰρ τῷ δευτέρῳ τῆς Φυσιχῆς σαφέστερον διελεῖ 

τὸ ἐνδεχόμενον εἰς τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ wal ἐπ᾽ ἴσης xal ἐπ᾽ ἔλαττον, wal διακρινεῖ τὰ 

περὶ αὐτὰ χαταγινόμενα, ὅτι ὅπου μὲν φύσις χαὶ τέχνη, ὅπου δὲ προαίρεσις, ὅπου δὲ 

35 τύχη καὶ αὐτόματον. 

p.32524 Καὶ τίς. κατὰ τὸν τρόπον τοῦ συμπεράσματος. 

p.32995 "Ἐπεὶ δὲ τὸ ἐνδέχεσθαι τόδε τῷδε ὑπάρχειν. ὅτι τὸ ἐνδέ- f.296r 
χεσϑαι παντὶ δύο σημαίνει: πάντως μὲν γὰρ ὑπάρχει τὸ τοῖς ὑπὸ τὸ B διὰ τὸν 

ὅρον τοῦ κατὰ παντός, ἀλλ᾽ ἢ ἐνδεχομένοις μέρεσιν οὖσιν τοῦ B ἣ ὑπάρχουσιν. καὶ 

40 τὸ μὲν πρῶτον εἰλήφϑω νῦν, ἐπειδὴ περὶ τῶν ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων διαλεγόμεδα" 

τὸ δὲ δεύτερον περιμενέτω τὴν μῖξιν ἐνδεχομένο" καὶ ὑπάρχοντος. ἵνα δὲ μῖξις ἡ καὶ 

ἐνδεχομένου xal ἀναγκαίου, τὸ ἐνδεχόμενον παντὶ τρία σημαινέτω, ὅτι τὸ Α τοῖς ὑπὸ 

τὸ B ὑπάρχει ἢ ἀναγκαίοις αὐτοῦ μέρεσιν οὖσιν 7 ἐνδεχομένοις 7| ὑπάρχουσιν" ἰσοδυ- 

4 «al, quod post πολιοῦται in fine versus habet P, post ἀλλὰ transposui, quod et ipsum 

in fine versus est 9 et 10 ἐφίσης P 10 τοῦ scripsi: τὸ P 12 et 13 τῷ 

scripsi: τὸ P 21 ἢ ἐξ᾽ ἴσου scripsi: ἡ ἐξῆς (ἧς in ras.) οὔ P 7j alt.] x«i in 
mrg. P: fort. ἢ xai σκέψεις} εἰ in ras. P 99 παραλαβεῖν] εἰ in ras. P 

24 πρόσχλησιν P 90 προσίενται scripsi ef. p. 51,94: προίενται P 92 ἐν γὰρ 

τῷ δευτέρῳ τῆς Φυσιχῆς) e. 5. 6 93 διαχρίνει P 
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ναμεῖ γάρ, φησίν, ἡ τὸ Α τῷ B παντὶ κατηγορικὴ τῇ χατὰ πρόσληψιν xa^ οὗ τὸ D, 

τὸ Α τὸ δὲ B μέρη ἔχει διάφορα, ὑπάρχοντα, ἀναγχαῖα, ἐνδεχόμενα. τὰ δὲ αὐτὰ 

xai ἐπὶ τῆς ὑπάρχει παντὶ καὶ ἐξ ἀνάγκης παντὶ ἁρμόσει. 

p.32»27 Τὸ γὰρ xa8' οὗ τὸ B, τὸ A ἐνδέχεσθαι ἀντὶ τοῦ ὑπάρχοντος 
5 ἀχουστέον. 

Ρ. 2084 Οὕτω γάρ. ἴσμεν τὸ συμπέρασμα, ὅτι ὁμοιοσχήμονες αἱ τοῦ αὐτοῦ 

A XXHMA ΕΞ AMOOTEPON ENAEXOMENQON. 

p. 32538 Ὅταν οὖν τὸ Α καὶ xà λοιπὰ τοῦ πρώτου σχήματος. [Εἰπὼν mo- 

10 σαχῶς ἐνδεχόμενόν ἐστιν καὶ ὁρισάμενος τὸ κυρίως ἐνδεχόμενον καὶ παραδοὺς τὰς 

ἐνδεχομένας ἀντιστροφάς, ὅτι αἱ χαϑόλου πρὸς ἀλλήλας wal τὰς διαγωνίους μεριχάς, 

ai δὲ μεριχαὶ πρὸς ἀλλήλας μόνον. παραδοὺς τὰ σημαινόμενα τοῦ κυρίως ἐνδεχομένου, 

ὧν ἑκάστῳ βούλεται καὶ τὸν ὁρισμὸν τοῦ ἐνδεχομένου ἀντιστρέφειν, χαὶ τὰς ἐνδεχομένας 

ἀντιστροφὰς καὶ τὴν νῦν τάξιν ὑφηγησάμενος, ὅτι μετὰ τὰς ἐνδεχομένας ἐν πρώτῳ 

15 σχήματι οὐ παραδίδωσι τὰς ἐνδεχομένας ἐν δευτέρῳ σχήματι ἀλλὰ πρῶτον τὴν μῖξιν 

ὑπάρχοντος χαὶ ἐνδεχομένου ἐν πρώτῳ σχήματι, περὶ τῶν ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων 

συλλογισμῶν διαλέγεται. τούτοις δὲ ξένα τινὰ συμβέβηχεν-: οὐ γὰρ ἔτι! πάντες οἱ ἐν 

πρώτῳ σχήματι τέλειοι, ἀλλ᾽ οἱ μὲν τέλειοι οἱ δ᾽ ἀτελεῖς, wal ἐκ δύο ἀποφάσεων 

γίνεται, καὶ οὐχέτι τέσσαρες οἱ συλλογιστιχοὶ τρόποι τοῦ πρώτου σχήματος ἀλλ᾽ ὀκτώ" 

50. οἷον οὐχέτι δύο ἴδια τοῦ πρώτου σγήματος, τὸ τὴν μείζονα καϑόλου εἶναι τὴν δ᾽ ἐλάτ- 

τονα | χαταφατιχήν, ἀλλ᾽ ἕν μόνον, τὸ τὴν μείζονα χαϑόλου εἶναι. τῆς δ᾽ αἰτίας f. 236v 

τούτων ἀπὸ τοῦ πρώτου ἀρξόμεϑα διὰ τὴν συνέχειαν τοῦ λόγου τὸ πέρας τοῦ ὅτι ἀρχὴν 

τοῦ διότι ποιούμενοι. ἐπεὶ τοίνυν δέδειχται ὅτι ἐπὶ τοῦ ἐνδεχομένου χατὰ τὰς ἐνδεχο- 

μένας ἀντιστροφὰς αἱ μερικαὶ πρὸς ἑαυτὰς μόνας ἀντιστρέφουσιν, οὐκέτι δὲ πάντως καὶ 

25 πρὸς τὰς χαϑόλου, διὰ τοῦτο ἡ μὲν ἐλάττων, χἂν ἀπόφασις T, εἰς κατάφασιν μετα- 

βάλλει καὶ συλλογιστιχὴ γίνεται" ἡ δὲ μείζων ἐὰν ἡ μερική, οὐ μεταβάλλει εἰς καϑόλου, 

χαὶ διὰ τοῦτο οὐ γίνεται συλλογισμός. χαὶ τέλειοι μέν εἰσιν οἱ τὴν ἐλάττονα χατα- 

φατιχὴν ἔχοντες ὡς διὰ μόνου τοῦ κατὰ παντὸς wal χατὰ μηδενὸς δεικνύμενοι" ἀτελεῖς 

δὲ οἱ τὴν ἐλάττονα ἀποφατιχὴν ἔχοντες ὡς ἐνδεχομένης ἀντιστροφῆς δεόμενοι. ὀκτὼ 

30 δέ εἰσι συλλογισμοὶ τοῦ πρώτου σχήματος, ἐπειδὴ τῆς μείζονος καϑόλου οὔσης T, ἐλάττων 

ἢ καϑόλου ἐστὶν ἢ μεριχή, καὶ ἑχατέρως τετραχῶς παρὰ τὸ ποιόν. καὶ ταῦτα μὲν 

περὶ τῶν συλλογιστικῶν τρόπων. 

᾿Ασυλλόύγιστοι δὲ πάντες οἱ τὴν μείζονα μεριχὴν ἔχοντες: ἐπεὶ γὰρ ὑπερέχεταϊ τὸ À 

ὑπὸ τοῦ B. (τὸ yàp τινὶ τῷ B ὑπάρχει), ὑπερεχέσϑω τὸ Α ὑπὸ τοῦ B τῷ Γ΄ τὸ δὴ A 
35 τῷ [' οὐδενὶ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχει" οἷον λευκόν, χινούμενον, κόραξ. εἰ δὲ τὸ A οὐδενὶ 

τῷ D' ἐξ ἀνάγχης, οὐδὲν ἐνδεχόμενον συνάγεται, οὐ τὸ παντί, οὐ τὸ οὐδενί, οὐ τὸ τινί, 
οὐ τὸ οὐ παντί, καὶ διὰ τοῦτο ἀσυλλόγιστος 7| συζυγία- εἰ γὰρ ἦν συλλογιστική, ἐξ 

ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων οὖσα ἐνδεχόμενον συνῆγεν, ὥσπερ ἐξ ἀμφοτέρων ὑπαρχουσῶν 

ὑπάρχον xai ἐξ ἀμφοτέρων ἀναγχαίων | ἀναγχαῖον. καὶ τί λέγω τὴν τοιαύτην f. 29. ττ 
40 συζυγίαν μηδὲν συνάγειν ἐνδεχόμενον; χαϑόλου γὰρ οὐδὲν συνάγει, οὐ τὸ ἐνδεχό- 

μενον, οὐ τὸ ὑπάρχον, οὐ τὸ ἀναγχαῖον, ἐπειδὴ συνάγει τὸ μὲν ἐξ ἀνάγχης παντὶ 

9 τῷ A (sic) P 4 τῶι A P 6 οὕτω Arist.: ob P 19 ante 
παραδοὺς eras. 1 litt. P 20 fort. καὶ οὐχέτι 23 διότι scripsi: δ᾽ ὅτι P 
92 συλλογιστικῶν seripsi ef. vs. 19: συλλογισμῶν P 94 ὑπερεχέσϑω scripsi: ὑπαρχέσϑω P 
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οὕτως" λευχόν, περιπατοῦν, κύχνος" τὸ δὲ ἐξ ἀνάγχης οὐδενὶ λευχόν, περιπατοῦν, χόραξ" 

χαὶ ἡ μὲν τὸ ἐξ ἀνάγχης παντὶ συνάγει, οὐδεμία ἀπόφασις συνάγεται, οὐχ ἐνδεχομένη, 

οὐχ ἀναγκαία, οὐχ ὑπάρχουσα: T, δὲ τὸ ἐξ ἀνάγκης οὐδενί, οὐδεμία τῶν αὐτῶν 
χαταφάσεων. ἐπεὶ οὖν, εἰ συνῆγεν, ἢ κατάφασιν συνῆγεν T, ἀπόφασιν, xal xad. ἑχάτερον 

5 τούτων 7, ἐνδεχομένως ἢ ὑπαρχόντως ἣ ἀναγχαίως, δέδειχται δὲ μηδὲν τούτων συνά- 

γουσα, ἀσυλλόγιστος ἄρα ἐστίν. ζητητέον δὲ μὴ ὅσον ἐπὶ τοῖς ἐκτεϑεῖσιν ὅροις οὐ γίνεται 

συλλογισμὸς οὐδεὶς ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων ἐν πρώτῳ σχήματι. εἰ δ᾽ αἱ ἐνδεχό- 

μεναι ἀντιστροφαὶ οὐ παραδεχτέαι εἰσὶν ὡς μὴ φυλάττουσαι τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐνδε- 

χόμενον, δῆλον ὡς οὐδὲ τὰς περὶ τοῦ πρώτου σχήματος ἐννοίας μετακινήσουσι Θεόφραστος 
10 «oi Εὔδημος xai οἱ ἀπὸ [ΠΙλάτωνος" διὰ γὰρ τὰς ἐνδεχομένας ἀντιστροφὰς χαὶ ἀτελεῖς 

ἦσαν ἐν πρώτῳ σχήματι χαὶ συλλογιστιχοὶ τὴν ἐλάττονα ἀποφατιχὴν ἔχοντες χαὶ ὀχτὼ 

τὸν ἀριϑμόν. 

p.32540 Ἔχ τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ χατὰ παντός, οὐ τοῦ ἐνδεχομένου, ἐχ τοῦ 

ὁρισμοῦ τοῦ ἐνδέχεσθαι παντί. 

15 p. 33229 Τῇ δὲ ϑέσει ὁμοίως ἔχωσιν, ἵνα πάλιν ἡ μὲν μείζων καϑόλου, ἡ 

δὲ ἐλάττων μερικὴ ἡ. ὅτι τῶν ὀχτὼ τρόπων παρῆχε τὸν ἔχοντα τὴν μείζονα χαϑόλου 

ἀποφατιχὴν τὴν δ᾽ ἐλάττονα μεριχὴν ἀποφατιχήν. 

p.33340 Τούτῳ γὰρ οὔτε παντί. πᾶν γὰρ ἐνδεχόμενον, καϑόλου, μεριχόν, 

χαταφατιχόν, ἀποφατιχόν, ἀναιρεῖται διὰ τοῦ ἐξ ἀνάγκης μηδενί. 

20 p.3353 Ἔτι δὲ xal éx τῶν ὅρων φανερόν. δεύτερον ἐπιχείρημα τοῦ πρώτου 

χαϑολικώτερον τοῦ ἀσυλλογίστους εἶναι τοὺς ἔχοντας τὴν μείζονα μεριχήν. 

Ρ. 990018 Φανερὸν δ᾽ ὅτι ἐν πρώτῳ σχήματι αἱ ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων 

αἱ ἐξ ἀμφοτέρων χαϑόλου πᾶσαι συλλογιστιχαί εἰσιν. 

Ρ- 9902] Δεῖ δὲ τὸ ἐνδέχεσθαι. οὐ ῥητέον τὸ λευχὸν ἐνδέχεσθαι παντὶ ζῴῳ, 

25 ἐπειδὴ τὸ λευκὸν τινὶ [ζῴῳ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχει, οἷον χύχνῳ, καὶ τινὶ ζῴῳ ἐξ f. 251 
ἀνάγκης οὐχ ὑπάρχει, οἷον κόρακι. εἰ μὴ μόνον αἱ ἀποφάσεις ταῖς χαταφάσεσιν ἀντι- 
στρέφουσι χατὰ τὴν ἐνδεχομένην ἀντιστοφὴν ἀλλὰ χαὶ ἀνάπαλιν, οὐδὲν μᾶλλον αἱ ἀσυλλό- 

γιστοι συλλογιστικαί εἰσιν ἢ ἔμπαλιν. ἢ ἀπόφασιν εἰς χατάφασιν χρὴ μεταβαλεῖν, 

ἐπειδὴ πᾶσαι ἔργῳ καταφάσεις εἰσὶν τοῦ τρύπου μείναντος ἀκεραίου. 

30 ΜΙΞΙΣ ENAEXOMENOY ΚΑΙ YIIAPXONTOX EN A XXHMATI. 

p. 33525 "Eàv δ᾽ ἡ μὲν ὑπάρχειν ἡ 0 ἐνδέχεσϑαι λαμβάνηται. Μίξεως 
γινομένης ἐνδεχομένου καὶ ὑπάρχοντος ἐν πρώτῳ σχήματι δόγματα τοῦ ᾿Δριστοτέλους 

ταῦτα" τελείους εἶναι τοὺς ἔχοντας τὴν μείζονα ἐνδεχομένην, ἀτελεῖς δὲ τοὺς ἔχοντας 
T 

τὴν ἐλάττονα ἐνδεχομένην" οὗτοι γάρ, εἰ μὲν ἣ ἐλάττων ἐνδεχομένη ἀπόφασις ἡ, ἐνδε- 

35 χομένης ἀντιστροφῆς δέονται" εἰ δὲ καταφατιχή, διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δεί- 

χνυνται. δεύτερον δόγμα" εἰ μὲν ἡ μείζων ἐνδεχομένη ἡ ἢ ὑπάρχουσα καταφατιχή, 

ἐνδεχόμενον συνάγεται τὸ ὁρισμοῦ ἠξιωμένον" εἰ δὲ ἡ μείζων τύχῃ ὑπάρχουσα ἀπο- 

φατιχή, οὐχέτι τὸ ὁρισϑὲν ἐνδεχόμενον συνάγεται ἀλλὰ τὸ ἐξ ἡμισείας ἀναγχαῖον. τί 

4 7| κατάφασιν — ἢ ἀπόφασιν scripsi: ἣ κατάφασις --- ἡ ἀπόφασις P 6 ὅσον scripsi 

cf. p. 54,42: ὃς P 20 φανερόν] ó ex ὦ corr. P! 25 τὸ scripsi: τῶι P 

28 χρὴ in ras. P! 35. 36 δείκνυνται] v alt. superscr. P! 91 ὁρισμοῦ) v 

parum liquet P 

Comment. Arist. IV 6. Ammon. in Anal, Prior. 4 
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ἐστὶν τοῦτο, ἔχεισε μαϑησόμεϑα. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐν ταῖς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγαῖς ὕπο- 

μενος τὸ ἀντιχείμενον τοῦ δειχνυμένου προσπλέχει τούτῳ ἄλλην Ψευδῇ πρότασιν, 7, 

ἐνδεχόμενον εἰς ὑπάρχον μεταλαμβάνων ἣ ἔμπαλιν, καὶ ἄδηλον τίνι ἠκολούϑησε τὸ 

ὕδος συμπέρασμα, εἰ τῷ ἀντιχειμένῳ τοῦ προχειμένου ἢ τῇ μεταλήψει τοῦ ἐνδεχο- 

5 μένου χαὶ ὑπάρχοντος, δείχνυσι διὰ τοῦτο ὅτι δυνατῷ δυνατὸν ἕπεται xal οὐδέποτε 

ἀδύνατον, ἵνα διὰ τοῦτο μὴ ἐπιγράψωμεν τὴν αἰτίαν τοῦ ἀδυνάτου τῇ μεταλήψει τοῦ 

νδεχομένου xai τοῦ ὑπάρχοντος (δυνατὴ γὰρ αὕτη" τὸ δὲ συναχϑὲν ἀδύνατον" δυνατῷ 

ἀδύνατον οὐχ ἀκολουϑεῖ), ἀλλὰ τῷ ἀντιχειμένῳ τοῦ προχειμένου. xal πρὸς πᾶσαν 

* εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγὴν συμβάλλεται τὸ λήυμα τοῦτο | xol πρὸς τὴν κατασχευὴν f. 298r 
10 τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ ἐνδεχομένου. τοῦ A τοίνυν ὄντος ἔστω πάντως τὸ Β΄ xai ἔστω τὸ À 

δυνατόν: λέγω ὅτι χαὶ τὸ B δυνατόν ἐστιν: εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω ἀδύνατον. ἐπεὶ 

οὖν τὸ Α δυνατόν, ὑποχείσϑω ἐχβεβηχός: καὶ ἐπεὶ τοῦ ὄντος τὸ B ἐστίν, τότε ἄρα 
^ * , , ' M , v « yt »5 [4 , “ 5" *' 

xai τὸ B ἐστίν: ἀλλὰ wal οὐκ ἔστιν ὡς ἀδύνατον χαϑ' ἑαυτό: ὅπερ ἀδύνατον. πρὸς 

τὴν δεῖξιν ταύτην ἀντειπεῖν οἱ Στωιχοὶ μὴ δυνάμενοι διὰ παραδειγμάτων ἀποροῦσιν 
- LA , , Ar , x d ^ ^ ^ , , ^ , ^ 

15. οὕτως" ci τέϑνηχε Δίων, {τέϑνηχεν οὗτος) - xal τὸ μὲν τεῦϑνάναι Δίωνα δυνατόν": τὸ 

δὲ τεϑνάναι τοῦτον δειχνύμενον ὡς ζῶντα ἀδύνατον. ὅμοιον τούτῳ χαὶ “εἰ νύξ ἐστιν, 

αὕτη ἡμέρα οὐχ ἔστιν: καὶ τὸ μὲν πρῶτον δυνατόν" τὸ δὲ δεύτερον ἀδύνατον. ἣ ἐπὶ 

πλέον τὸ ἡγούμενον τοῦ ἑπομένου" τὸ μὲν γὰρ τεϑνάναι Δίωνα ἀληϑὲς xal ἐπὶ παρόντος 

Δίωνος χαὶ ἐπὶ ἀπόντος: τὸ δὲ τεϑνάναι τοῦτον ἐπὶ μόνου παρόντος. λέγε οὖν “εἰ 
, - H4 A1 ? ^ ub , ^ Δὲ e [4 ^ M , , 

20 τέϑνηχεν οὗτος, τέϑνηχε Δίων", xal ἀδυνάτῳ δυνατὸν ἕπεται, ὡς xal ἐξ ἀδυνάτων 

προτάσεων ἀναγκαῖον συνάγεται, χαὶ τῷ ἵππον εἶναι Σωκράτη ἕπεται τὸ καὶ ζῷον εἶναι. 

Ἐλν δ᾽ ἡ μὲν ὑπάρχειν ἡ ὑπάρχειν ἡ δ᾽ ἐνδέχεσϑαι. οἱ τὴν μείζονα 

ἐνδεχομένην ἔχοντες συλλογισμοὶ τέλειοί εἰσιν, οἱ δὲ τὴν μείζονα ὑπάρχουσαν. ἀτελεῖς" 

ἢ γὰρ δι᾿ ἀντιστροφῆς δείχνυνται, ὅτε ἡ ἐλάττων ἐνδεχομένη ἀποφατιχή ἐστιν, ἣ δι᾿ 

οὔ ἀδυνάτου, ὅτε ἡ ἐλάττων ἐνδεχομένη χαταφατική ἐστιν. καὶ οἱ στερητικοὶ τῶν συλλο- 

L 
γισμῶν, τουτέστιν οἱ τὴν μείζονα ὑπάρχουσαν ἀποφατιχὴν ἔχοντες, τὸ ἐξ ἡμισείας 

ἀναγκαῖον συνάγουσιν. εἰ δ᾽ ἡ μείζων ἐνδεχομένη 7, ὑπάρχουσα καταφατιχή, τὸ ὁρισϑὲν 

ἐνδεχόμενον συνάγεται. 

p. 94412 Δεῖ δὲ λαμβάνειν ἐν τῇ γενέσει δυνατὸν τὸ χυρίως ἐνδεχόμενον, ἐν 

30 δὲ τῷ ἀληϑεύεσθαι τὸ ἀναγχαῖον, ἐν δὲ τῷ ὑπάρχειν τὸ ὑπάρχον. 
p.942314 Ὁσαχῶς ἄλλως λέγετάι. διὰ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ ἐπ᾽ ἴσης xoi 

ἐπ᾽ ἔλαττον. καϑόλου οὖν παντὶ δυνατῷ, ἐνδεχομένῳ, ὑπάρχοντι, ἀναγκαίῳ, δυνατὸν 

ἕπεται. 
p. 34110 Ἔτι τὸ ὄντος τοῦ A τὸ B εἶναι. ἐπειδὴ δεικνὺς ὅτι δυνατῷ δυνατὸν 

at ὑπέϑετο τῷ ἃ τὸ B ἕπεσϑαι, | νῦν, φησίν, δεῖ ἄμφω τὰς προτάσεις Α νοεῖν, B. f. 238v 

τὸ συμπέρασμα: Ex δυνατῶν γὰρ δυνατόν. ἀλλ᾽ εἰ δυνατῷ δυνατὸν ἕπεται, πῶς ἐξ 
$2 KE 

o?» (03 o rn 

m [a] 

ἐνδεχομένων ἀναγκαῖον συνάγεται; ἢ τότε οὐκ ἔστιν ὁ μέσος ὅρος αἴτιος τοῦ συμπε- 

ράσματος ἀλλ᾽ ἡ φύσις τῶν ἄχρων. 
.94a17 Οὐ γάρ ἐστιν οὐδὲν ἐξ ἀνάγκης ἑνός τινος ὄντος. διὰ χατη- Ρ ΩΡ 
- - t * - » ^ 

40 γοριχοῦ συλλογισμοῦ προσυπάκουσον, ἐπεὶ ἡλίου ὑπὲρ γῆν ὄντος ἡμέρα ἐστὶν πάντως. 

Ρ. θϑθα9ῦ Τούτου δὲ δειχϑέντος. τὴν εἰρημένην ἐν τῇ ϑεωρίᾳ χρείαν τοῦ 

λήμματος διδάσχει. 
p. 34334 Διωρισμένων δὲ τούτων. μετὰ τοὺς τελείους, τουτέστιν τοὺς ἔχοντας 

τὴν μείζονα ἐνδεχομένην, τοὺς ἀτελεῖς διδάσχει, τουτέστιν τοὺς ἔχοντας τὴν ἐλάττονα 

45 ἐνδεχομένην, καὶ πρῶτον τοὺς δι᾿ ἀδυνάτου δειχνυμένους, τουτέστιν τοὺς ἔχοντας τὴν t "Ὁ x , 

ἐλάττονα ἐνδεχομένην χαταφατιχήν. ὑπαρχέτω γὰρ τὸ Α παντὶ τῷ Β’ τὸ δὲ B παντὶ 

τῷ Γ ἐνδεγέσϑω- λέγω ὅτι τὸ Α παντὶ τῷ D ἐνδέγεται. εἰ γὰρ μή. ἐξ ἀνάγχης οὐ 
[ - D - ? 

9 τίνι scripsi: τί P 4 εἰ τῷ scripsi: ἣ τὸ P 15 τέϑνηχεν οὗτος 

addidi οἵ, Alex. p. 177,28 sq. 22 οἷ ante ras. P 35 τῷ Α τὸ scripsi 

cf, vs. 10: τὸ ἃ τῶ P νοεῖν scripsi: νοσεῖν P supra B alt. scriptum ζτ P 
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παντί: xal ἐπεὶ τὸ Β τῷ T ἐνδέχεται παντί, καὶ ὑπαρχέτω παντί" ἐπεὶ οὖν τὸ Α τῷ T 

ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί, τὸ δὲ B τῷ D' ὑπάρχει παντί, γίνεται ὁ πέμπτος τρόπος τοῦ 

τρίτου σχήματος ἐκ τῆς μίξεως τοῦ ὑπάρχοντος χαὶ τοῦ ἀναγχαίου, ἐν ᾧ τρόπῳ τῇ 

χείρονι ἕπεται τὸ συμπέρασμα: τὸ À ἄρα τῷ B οὐ παντὶ ὑπάρχει" ὑπόχειται δὲ xal 

ὅ παντὶ ὑπάρχειν" ὅπερ ἀδύνατον. ἐπεὶ οὖν ψεῦδος ἅμα χαὶ ἀδύνατον συνῆχται, οὐ δήπου 

τὴν αἰτίαν αὐτοῦ ἐπιγράψομεν τῇ BI (αὕτη γὰρ ψευδὴς χαὶ δυνατή) ἀλλὰ τῇ AT. 

οὐχοῦν εἰ ἀδύνατον τὸ A τῷ D ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί, τὸ Α ἄρα τῷ T ἐνδέχεται παντί’ 
ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ἀλλ᾽ οὐκ ἀδύνατον, φασί, τὸ À τῷ B ὑπάρχειν παντὶ καὶ μὴ παντὶ 

ὑπάρχειν: τοιοῦτον γὰρ τὸ ὑπάρχον: ἀλλὰ ψεῦδος μόνον, ὥσπερ εἶχε xoi ἡ BI. 7, 
10 ἐπὶ μὲν τῆς BI τὸν χρόνον μεταβάλλομεν, ἐπὶ δὲ τῆς ΑΒ οὔ: ἀδύνατον δ᾽ ἐν τῷ 

αὐτῷ χρόνῳ τὸ αὐτὸ τῷ αὐτῷ χαὶ παντὶ χαὶ οὐ παντί ὑπάρχειν. δείχνυσι δὲ τὸν 

τρόπον τοῦτον χαὶ ἄμφω τὰς προτάσεις | μεταβαλών, τὴν μὲν BU ἐνδεχομένην εἰς f. 239r 

ὑπάρχουσαν, τὴν δὲ ΑΒ ὑπάρχουσαν εἰς ἐνδεχομένην δέδειχται γὰρ νῦν, ὅτε T) μείζων 

ἐνδεχομένη T, ἐνδεχόμενον τὸ συμπέρασμα. ἀλλ᾽ ὅσον ἐπὶ τῇ ἀγωγῇ ταύτῃ, καὶ ὅτε 

15 1| μείζων ὑπάρχουσα ἀποφατιχή ἐστιν, ἐνδεχόμενον συνάγεται. τί δὲ χωλύει καὶ νῦν 

τῷ χατὰ παντὸς χρήσασϑαι χαὶ τέλειον ποιεῖν τὸν συλλογισμόν: εἰ γὰρ ὅτι οὔπω 

γέγονεν μέρος τὸ Γ΄ τοῦ B, ἀλλὰ xoi πάλαι οὔπω μέρος ἦν τὸ B τοῦ A. 

p.34»53 Ποιῆσαι τὸ ἀδύνατον. οὐχ ἔστιν αὕτη χυρίως εἰς ἀδύνατον ἀπα- 

γωγή: οὐ γὰρ μέρος γέγονε τοῦ συλλογισμοῦ ἡ ὑπόϑεσις τοῦ ἀντιχειμένου" xal οὕτως 

20 ἔστιν πᾶσαν ἐπ᾽ εὐϑείας δεῖξιν εἰς ἀδύνατον λέγειν. 

Ρ. ϑ4υ1 Δεῖ δὲ λαμβάνειν. οὐ δεῖ τὴν ὑπάρχουσαν πρότασιν, φησίν, ἐξ omo-| 

ϑέσεως ἀληϑεύειν, οἷον ἄνϑρωπος παντὶ κινουμένῳ ὑπαρχόντως (τοῦτο γὰρ ἀληϑές, f. 239" 
ἔστ᾽ ἂν μόνοι ἄνθρωποι κινῶνται), ἐπεὶ οὐχ ἔστι συλλογισμός συνάγεται γὰρ xol τὸ 

οὐδενὶ ἐξ ἀνάγχης χαὶ τὸ παντὶ ἐξ ἀνάγκης, ὡς διὰ τῶν ὅρων ἀπέδειξεν. οὐ προσιέ- 

25 μεϑα δὲ τὴν ἐξήγησιν ταύτην οἷδε γὰρ ὁ Ἀριστοτέλης διαφορὰν ὑπάρχοντος xol ἀναγ- 
χαίου. ἕτεροι τὸ αὐτὸ ἐξηγοῦνται οὕτως" οὐ δεῖ τὸ ἀληϑὲς τῆς ὑπαρχούσης τῷ χρόνῳ 

ὁρίζεσϑαι τῆς ἐνδεχομένης xoi ἀληϑεύειν τὴν ὑπάρχουσαν, ἔστ᾽ ἂν ἡἣ ἐνδεχομένη μὴ 
γένηται ὑπάρχουσα, ὥσπερ νῦν ἄνϑρωπος γὰρ παντὶ χινουμένῳ ὑπάρχει, ἔστ᾽ ἂν ἐνδέχηται 

χινούμενον παντὶ ἵππῳ᾽ εἰ δὲ xal χινούμενον παντὶ ἵππῳ ὑπάρχει, οὐκέτι ἄνϑρωπος 

80 παντὶ χινουμένῳ. οὐ δεῖ δὲ τὸ ἀληϑὲς τῆς ὑπαρχούσης τῷ χρόνῳ τῆς ἐνδεχομένης 

χρίνεσϑαι, ἐπεὶ obx ἔστι συλλογισμός: xol γὰρ τὸ οὐδενὶ xal τὸ παντὶ ἐξ ἀνάγχης 

συνάγεται. χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ προσεχῶς ἔλεγεν ὁ Ἀριστοτέλης ὅτι ἄτοπον τὸ αὐτὸ τῷ 
αὐτῷ καὶ παντὶ ὑπάρχειν πρὸ τῆς ἐκβάσεως τοῦ ἐνδεχομένου χαὶ οὐ παντὶ μετὰ τὴν 

ἔχβασιν ἐνδεχομένου. οὐδὲ ταύτην προσιέμεϑα τὴν ἐξήγησιν" οἱ γὰρ ἐν τῇ λέξει δεύτεροι 

35 ὅροι οὐ συνάδουσιν αὐτῇ" οὐδὲ γὰρ ἐν αὐτοῖς τὸ ἀληϑὲς τῆς ὑπαρχούσης τῷ χρόνῳ τῆς 

ἐνδεχομένης κρίνεται. μήποτε οὖν τὸ λεγόμενόν ἐστιν, ὅτι δεῖ ἐν τῇ ὑπαρχούσῃ προ- 

τάσει τὸ κατηγορούμενον πεφυχέναι ὅλῳ τῷ ὑποχειμένῳ ὑπάρχειν, οἷον περιπατοῦν 

παντὶ ἀνϑρώπῳ, ἵνα πρὸς μόνον τὸ ἐχβεβηχέναι ὑποϑέσεως δεώμεϑα, οὐχὶ δὲ καὶ πρὸς 
τὸ ὑπάρχειν, ὡς ἐπὶ τοῦ ἄνϑρωπος παντὶ κινουμένῳ ἢ ζῷον παντὶ χινουμένῳ. τούτων 

40 προσληφϑέντων τὸ οὐδενὶ τῷ B ὑπαρχόντως, τὸ B παντὶ τῷ D ἐνδεχομένως" λέγω 

ὅτι τὸ Α οὐδενὶ τῷ Γ ἐνδεχομένως. εἰ γὰρ τοῦτο ψεῦδος, τὸ Α τῷ D ἀνάγχη τινί" 

καὶ ἐπεὶ τὸ B τῷ D ἐνδεχομένως παντί, μὴ μενέτω ἐνδεχομένη ἡ Bl πρότασις (οὔπω 

1 ὑπαρχέτω scripsi: ὑπάρχει P 6 ἐπιγράψωμεν P ad 10 in mrg. aser. τὸ évóe- 

χόμενον εἰ (l. ἢ) μήπω ὄν εἰς ὑπάρχον μεταβάλλοντες P 14 fort. ἣν ὅσον scripsi: 

ὅσαι P 15 ἀποφατιχή) τ ex στ corr. P 17 τοῦ prius ex τῶν corr. in ras. P 

20 ἐπευϑεῖαν P 23 inter μόνοι et ἄνϑρ. ras. P χινοῦνται P fort. ἔσται ut 

p. 294^ 10; sed cf. vs. 31 21 ἡ scripsi: ἦι P 28 ἐνδέχεται P 29 ἄνϑρωπος 

scripsi: ἄνθρωπον P 94 (τοῦ) ἐνὸδ. conicio προσιέμεϑα scripsi ef. vs. 24. 25: 

προϊέμεϑα P 29 τὸ scripsi: τῶι P ἄνϑρωπος seripsi: ἀνθρώπου P 40 an 

προληφϑέντων ? ἐνδεχομένως seripsi: ἐνδεχομένωι P itemque vs. 4] 

4* 
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àp ἴσμεν τὴν μῖξιν ἀναγκαίου καὶ ἐνδεχομένου), | ἀλλὰ qtvécüm ὑπάρχουσα διὰ f. 240: 
óv ὁρισμὸν τοῦ ἐνδεχομένου: ἐπεὶ οὖν τὸ Α τῷ Γ᾿ ἀνάγκη τινί, τὸ δὲ B τῷ Γ ὑπάρχει 

παντί, ἐν τρίτῳ ἄρα σχήματι, ἐν ᾧ τῇ μὴ ἀντιστρεφομένῃ ἕπεται τὸ συμπέρασμα δι᾽ 

ἀντιστροφῆς τῆς ἀποδείξεως γινομένης, τὸ À τῷ B ὑπάρχει τινί: ἀλλὰ καὶ οὐδενί" 

ὅπερ ἀδύνατον" οὐχ ἄρα τὸ τῷ D ἀνάγχη τινί" ἐνδέχεται ἄρα οὐδενί: ὅπερ προέχειτο 

δεῖξαι. πλήν, φησίν, οὐ τὸ διορισϑὲν ἐνδεχόμενον συνάγεται ἀλλὰ τὸ ἐξ ἡμισείας ἐνδε- 

χόμενον xai τὸ ἐξ ἡμισείας ἀναγκαῖον, ὅπερ χαλεῖ οὐδενὶ ἐξ ἀνάγκης διὰ τὸ ἀλη- 
ϑεύεσθϑαι χαὶ κατὰ τοῦ ἐξ ἀνάγκης οὐδενὶ καὶ κατὰ τοῦ ἐνδέχεσϑαι μηδενί. ἡἣ γὰρ 

ἐνδέχεται οὐδενί, φησίν, συναληϑεύει τῇ ἐνδέχεται παντί" καὶ τῇ μὲν ἐνδέχεται οὐδενὶ 

10 ἀντίχειται ἡ ἐξ ἀνάγχης τινί, τῇ δ᾽ ἐνδέχεται παντὶ ἡ ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί" ὥστε καὶ τῇ 

ἐνδέχεται οὐδενὶ ἄμφω ἅμα ἀντιφατικῶς μάχονται, δι᾿ αὐτὴν μὲν τὴν ἐνδέχεται οὐδενὶ 

ἡ ἐξ ἀνάγχης τινί, διὰ δὲ τὴν ἐνδέχεται παντὶ 7| ἐξ ἀνάγχης οὐ παντί: «ol γὰρ οὐχ 

ἀχηϑὲς ἢ ἐνδέχεται οὐδενὶ 7) ἐξ ἀνάγχης τινί, ἐπειδὴ ψευδῆ ἀμφότερα κατὰ τοῦ πάντα 

ἄνϑρωπον πτερωτὸν εἶναι. δεῖ οὖν τὸν μέλλοντα εἰσαγαγεῖν τὸ ἐνδέχεται μηδενὶ ἄμφω 

15 τὰ ἀντιχείμενα ἀνελεῖν, τὸ ἐξ ἀνάγχης τινὶ καὶ τὸ ἐξ ἀνάγχης οὐ παντί. νῦν δὲ τῷ ἐξ 

ἀνάγχης οὐ παντὶ οὐδὲν ἕπεται ἄτοπον" χαὶ γὰρ ὁ πέμπτος τρόπος τοῦ τρίτου σχήματος, 

ἐν ᾧ τῇ χείρονι ἕπεται τὸ συμπέρασμα: καὶ διὰ τοῦτο τὸ À τῷ DB ὑπάρχει οὐ παντί’ 

σι 

T ^ ^ Q^ x Aie £i N ΛΝ » , * ^ , ^, ^ * , D 
ἦν δὲ xal οὐδενὶ ὑπάρχον" xal οὐδὲν ἄτοπον, ἀλλὰ χαὶ ἀναγκαῖον. ἐπεὶ οὖν μόνον τὸ 

ἀνάγκη τινὶ ἀνήρηται, οὐχὶ δὲ καὶ τὸ ἀνάγκη οὐ παντί, ἅπερ ἄμφω ἀντίχεινται τῷ 
€ UNS E. ^ , Ll t , M ANS 25322 M ^ 2 - CES ' ^ 20 ἐνδέχεται μηδενί, ἐξ ἡμισείας τὸ ἐνδεχόμενον ἀνήρηται xal τὸ ἀναγχαῖον" xal διὰ 

τοῦτο (x0) συναγόμενον ἐξ ἡμισείας ἐστὶν ἐνδεχόμενον xal ἀναγκαῖον, ὅπερ χαλεῖ οὐδενὶ 

ἐξ ἀνάγκης ὡς τοῦ τινὶ ἀνῃρημένου xoi ὡς τοῦ οὐδενὶ ἐξ ἀνάγχης φερομένου καὶ κατὰ 

τοῦ ἐξ ἀνάγχης οὐδενὶ xal xacà τοῦ ἐνδέχεται μηδενί. οὐχ dpa | καλῶς λαμβά- f. 240v 

νονται αἱ ἀντιφάσεις ἐν τῇ πραγματείᾳ ταύτῃ ἀντιτιϑέντων ἡμῶν τρόπον τρόπῳ, ποσὸν 

95 ποσῷ, ποιὸν ποιῷ τῇ γὰρ ἐνδέχεται οὐδενὶ οὐ μόνη ἀντιφάσχει ἡ ἀνάγκη τινὶ ἀλλὰ 

μετὰ τῆς ἀνάγκη οὐ παντί: xal αἱ δύο ἅμα ὡς μία, ἡ ἐνδέχεται παντὶ καὶ ἡ ἐνδέχεται 

οὐδενί, ταῖς δύο ἅμα ὡς μιᾷ ἀντιφάσχουσι, τῇ ἀνάγχη τινὶ καὶ τῇ ἀνάγκη οὐ παντί. 

οὐ γὰρ πᾶν 7, ἐνδέχεται οὐδενὶ ἢ ἀνάγχη τινί: ἐπὶ γὰρ τοῦ πᾶς ἄνθρωπος πτερωτὸς 

ψεῦδος καὶ τὸ ἐνδέχεται οὐδενί (ἀναγχαίως γὰρ ὁ ἄνϑρωπος οὐ πτερωτός) καὶ τὸ 

30 ἀνάγχη τινί. ὁμοίως οὐ πᾶν ἢ ἐνδέχεται παντὶ ἢ ἀνάγχη οὐ παντί: ἄμφω γὰρ ψευδῆ 

ἐπὶ τοῦ πᾶς ἄνθρωπος ζῷον. 
20$. 3^ , , , 27 , ἐνδέχεται οὐδενί ἜΝ L^ ἀνάγκη οὐδενί 

^ 2 ». 

ἐνδέχεται παντί NI m ἀνάγκη παντί 
δὲ' A φ ἀ , ς νάγχη τινί 

Ν ΣῈ 
y τ δ ἀνάγκη οὐ παντί. 

ἐνδέχεται τινί 

35 ἐνδέχεται οὐ παντί 

p.94528 Αὕτη γὰρ ἡ ἀντίφασις. ἀντιφάσχει γὰρ τῷ ἐξ ἀνάγχης τινὶ τὸ 

ἀδυνάτου εἰσάγει τὸ ἀντιχείλκενον τῷ ἀναιρουμένῳ. 
Ὁ 

οὐδενὶ ἐξ ἀνάγχης" οὐ γὰρ δι 

Ρ. ϑ4 082 Ἔστω γὰρ τὸ μὲν Α. οὐ καλῶς εἰλημμένοι εἰσὶν οἱ ὅροι" ἀναγκαίως 

γὰρ ὃ χόραξ, οὐχὶ δὲ ὑπαρχόντως οὐδενὶ διανοουμένῳ ὑπάρχει" xol ἣ ἐπιστήμη ἀναγ- 

40 καίως οὐχ ἔστιν κινούμενον, εἰ μὴ ἄρα τὴν ἐπιστήμην ὡς ἐπιστήμονα λάβωμεν. καὶ 

μάλιστα διὰ τὸ πρῶτον ἔγχλημα ἐπάγει ληπτέον δὲ βέλτιον τοὺς ὅρους" οἷον 

λευχὸν παντὶ κύχνῳ ἐξ ἀνάγκης διὰ μέσου τοῦ χινουμένου, xal λευκὸν οὐδενὶ χόρακχι 

ἐξ ἀνάγκης διὰ μέσου τοῦ αὐτοῦ. 

p. 35319 Ὅπερ ἐστὶν ἀληϑές. καίτοι ψεῦδός, ἐστιν, εἰ καὶ δυνατόν, τὸ ἐνδέ- 
45 γεται ὑπάρχον ὑποϑέσϑαι. ὅπερ οὖν ἀληϑές ἐστιν δυνάμει, εἰ καὶ μὴ ἐνεργείᾳ. 

2 B scripsi: AP 9 ἐνδέχεται alt.] τ in ras. P 18 $j—7 P 15 τῷ scripsi: 
τὸ P 16 fort. γίνεται γὰρ τρίτου scripsi: E P 2] τὸ addidi 

ἀναγχαῖον scripsi: dvd xr P 22 τοῦ — τοῦ scripsi: τὸ — τὸ P 20 ὁμοίως scripsi: 

ὁμοίων P 98 εἰλημμένον P ἀναγχαῖος P 
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p. 35223 “Ὅροι δὲ «otvol. xal νῦν ληπτέον βέλτιον τοὺς Opouc* ἀναγχαίως 

γὰρ ζῷον χιόνι καὶ πίττῃ οὐχ ὑπάρχει. ληπτέον μέσον ὅρον ἐν ἀμφοτέραις ταῖς συζυγίαις 

τὸ χινούμενον. 

p. 35225 Ὅτι ἐπὶ τῶν ἐξ ἀμφοτέρων καϑόλου τῆς ἐλάττονος ἐνδεχομένης οὔσης 

5 ἀεὶ γίνεται συλλογισμός. | 
Ρ. 128 Πλὴν ὁτὲ μὲν ἐξ αὐτῶν. καίτοι πάντες ἀτελεῖς εἰσιν οἱ ἔχοντες 241r 

τὴν ἐλάττονα ἐνδεχομένην. ἐξ αὐτῶν οὖν οὐχ ὡς τέλειοι ἀλλ᾽ ὡς δεόμενοι τῆς κατὰ 

τὸ ποιὸν μεταβάσεως" εἰ μὲν ἣ ἐλάττων χαταφατιχή, δι᾿ ἀδυνάτου, εἰ δὲ ἀποφατιχή, 

πρότερον δι᾽ ἀντιστροφῆς (πέφυχε γὰρ τὸ ἐνδεχόμενον καὶ ὑπάρχειν χαὶ μὴ ὑπάρχειν), 

10 εἶτα Ot ἀδυνάτου, ἐπειδὴ καὶ ὁ καταφατιχὸς συλλογισμός, ᾧ χρώμεϑα. 

Ρ. 35230 ^"Eàv δὲ τὸ μὲν χαϑόλου τὸ δ᾽ ἐν μέρει. οἱ ἔχοντες τὴν μείζονα 

χαϑόλου ἐνδεχομένην τὴν δ᾽ ἐλάττονα μεριχὴν ὑπάρχουσαν χαταφατιχὴν τέλειοί εἰσιν" 

διὰ γὰρ τοῦ χατὰ παντὸς χαὶ κατὰ μηδενὸς δείχνυνται: xal τὸ χυρίως ἐνδεχόμενον 

συνάγουσι. 

15 p. 35235 ᾿Βὰν δὲ χαϑόλου μέν. οἱ ἔχοντες τὴν μείζονα χαϑόλου ὑπάρχουσαν 

τὴν δ᾽ ἐλάττονα μερικὴν ἐνδεχομένην ἀτελεῖς εἰσιν: εἰ μὲν γὰρ 7| ἐλάττων χαταφατιχὴ 

ἢ» δι᾿ ἀδυνάτου δείχνυνται" εἰ δὲ ἀποφατιχή, πρῶτον δέονται τῆς ἀντιστροφῆς, εἶτα 
δι᾿ ἀδυνάτου" τὸ γὰρ οἱ δὲ δι᾽ ἀντιστροφῆς ἴσον τῷ “οἱ δὲ xal δι᾿ ἀντιστροφῆς wal 
ὡς ἐπὶ τοῦ καϑόλου. xal εἰ ἡ μείζων ὑπάρχουσα ἀποφατικὴ ἡ, τὸ ἐξ ἡμισείας ἀναγ- 

20 «aiov xal ἐνδεχόμενον συνάγεται xal νῦν, (el) δὲ ὑπάρχουσα καταφατιχή, τὸ κυρίως ἐνδε- 

χόμενον. 

Ρ. 3552 Ἔσται δὲ συλλογισμὸς δι᾿ ἀντιστροφῆς. εἰ μὲν ἡ ἐλάττων ἐνδε- 
χομένη μεριχὴ ἀποφατιχὴ T, ἔσται συλλογισμός: δύναται γὰρ μεταβάλλειν εἰς κατά- 

φασιν" εἰ δὲ ὑπάρχουσα μερικὴ ἀποφατιχὴ ἡ, οὐχ ἔστι συλλογισμός" τὸ γὰρ οὐ 

25 παντὶ ἀληϑεύει xal ἐπὶ τοῦ οὐδενί: τῆς δ᾽ ἐλάττονος ὑπαρχούσης χαϑόλου ἀποφατιχῆς 
οὔσης δέδειχται ὅτι οὐ γίνεται συλλογισμός. 

p.959 Ὅροι τοῦ μέν. ληπτέον xal νῦν βέλτιον τοὺς ὅρους: λευχὸν γὰρ τινὶ 

ζῴῳ ἐξ ἀνάγχης xal ἐξ ἀνάγχης οὐ παντὶ ζῴῳ: xol ζῷον ἐξ ἀνάγκης οὐδεμιᾷ χινήσει 

ἢ πίττῃ. εἰσὶν οὖν οἱ ὑγιεῖς ὅροι τοῦ παντὶ ἐξ ἀνάγκης κινούμενον, λευχόν, βαδίζον, 

30 τοῦ μηδενὶ ἐξ ἀνάγχης κινούμενον, λευχόν, ἑστός. 

Ρ. θῦ018 Εἴτε ἐνδέχεσθαι λαμβάνουσαι | εἴτε ὑπάρχειν εἴτε ἐν- f. 241ν 
αλλάξ. μόνον τὸ τρίτον οἰχεῖον τοῖς παροῦσι λόγοις, ἀλλ᾽ ὡς φιλοχαϑόλου xoi τὰ 
πρῶτα δύο παρελάβομεν. 

Ρ. ϑῦ0 20 Φανερὸν ὅτι τοῦ μὲν πρὸς τὸ μεῖζον ἄχρον καϑόλου τεϑέν- 

Jó τος ἀεὶ γίνεται συλλογισμός τί οὖν, κἂν ἡ ἐλάττων ὑπάρχουσα ἀποφατικὴ T; 

7| τῆς ἐλάττονος χαταφατιχῆς οὔσης, τῆς δὲ μείζονος καταφατιχῆς (7) ἀποφατιχῆς) οὔσης, 

τῆς δὲ μείζονος καϑόλου, ἀεὶ γίνεται συλλογισμός, ὡς ἂν ἔχῃ τὸ ὑπάρχον xal ἐνὸ:- 
M - "n χόμενον ἐν τῇ τάξει. 

ΜΙΞΙΣ ENAEXOMENOY ΚΑΙ ANATKAIOY. 

[ " 40 p.35*28 Ἐὰν δ᾽ $ μὲν ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν ἢ μὴ ὑπάρχειν, ἡ 9 

ἐνδέχεσθαι. ᾿Οχτὼ γινομένων συζυγιῶν ἐξ ἀμφοτέρων χαϑόλου δύο μέν εἰσιν ἀσυλλό- 

γιστοι, αἱ τὴν ἐλάττονα ἀναγκαίαν ἀποφατιχὴν ἔχουσαι" ἀνίατον γὰρ τὸ ἁμάρτημα" ἕξ 

1 ἀναγχαίως scripsi οἵ, p. 52, 21 n.: ἀνάγχη P 7 au δεόμενοι (μόνον) ἢ 
8 ἡ superscr. P 9 ἐνδέχεται P 18 τῷ scripsi: τὸ P 18. 19 fortasse ὡς 
xai ἐπὶ τῶν 20 εἰ addidi 24 ἔσται Arist. 94 οὖν ὅτι Arist. 35 τί 
scripsi ef. p. 63,20 11,8: τὸ P 36 7, ἀποφατιχῆς addidi 40 ὑπάρχηι --- ὑπάρχηι P 
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δὲ αἱ λοιπαὶ συλλογιστικαί. χαὶ τούτων δύο μὲν τέλειοι, αἱ τὴν ἐλάττονα ἀναγκαίαν 

καταφατιχὴν ἔχουσαι" τέσσαρες δὲ ἀτελεῖς, αἱ τὴν ἐλάττονα ἐνδεχομένην ἔχουσαι. xal 

τούτων δύο μὲν δι᾿ ἀδυνάτου δείκνυνται, αἱ τὴν ἐλάττονα ἐδεχομένην χαταφατιχὴν 

ἔχουσαι" δύο δὲ πρὸ τῆς εἰς ἀδύνατον δείξεως ἀντιστροφῆς δέονται, αἱ τὴν ἐλάττονα ἐνδε- 

5 χομένην ἀποφατιχὴν ἔχουσαι. χαὶ τῶν συλλογιστιχῶν δύο τὸ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον 

χαὶ ἀναγχαῖον συνάγουσι, τουτέστιν τὸ ὑπάρχον, οἱ ἔχοντες τὴν ἀναγχαίαν ἀποφατιχὴν 

χαὶ μείζονα πάντως" τέσσαρες δὲ τὸ κυρίως ἐνδεχόμενον, οἱ ἔχοντες τὴν ἀναγκαίαν 

χαταφατιχήν" ἢ γὰρ ἐξ ὁμοιοσχημόνων ἢ ἐξ ἀνομοιοσχημόνων, xal τούτων ἑχάτερον 

διχῶς παρὰ τὴν τάξιν τῶν τρόπων. καὶ ἁπλῶς ὅσα ἐποίει τὸ ὑπάρχον ἐν τῇ μίξει 

10 ἐνδεχομένου καὶ ὑπάρχοντος, τοσαῦτα ποιεῖ χαὶ τὸ ἀναγχαῖον ἐν τῇ μίξει ἐνδεχομένου 

xal ἀναγχαίου. xal οἱ αὐτοί εἰσιν τρόποι χατὰ τὸ ἀναγχαῖον καὶ ἐνδεχόμενον xal ἐπὶ 

τῶν ἐξ ἀμφοτέρων χαϑόλου καὶ ἐπὶ τῶν ix τῆς ἑτέρας καϑόλου τέλειοί τε «ai ἀτελεῖς 

xal τὸ χυρίως ἐνδεχόμενον ἢ τὸ ἐξ ἡμισείας συνάγοντες διάφορον δὲ μόνον, ὅτι νῦν τὸ 

ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον ὑπάρχον ἐστίν. οἱ τὴν | ἐλάττονα ἐνδεχομένην ἔχοντες f. 242r 

15 ἀτελεῖς εἰσιν: ἀδιάφορον τὸ ἴδιον τῆς ἐλάττονος, ὅτε ἐνδεχομένη ἐστιν, εἰ δὲ ὑπάρχουσα, 

οὐχ ἀδιάφορον. 

Δύο ἀσυλλόγιστοι, (oi) τὴν ἐλάττονα ἀναγκαίαν ἀποφατιχὴν ἔχοντες xal ἕξ συλλο- 

γιστιχοί, οἱ μὴ ἔχοντες τὴν ἐλάττονα ἀναγκαίαν ἀποφατικήν. χαὶ τούτων ὃ ἀτελεῖς, 

οἱ ἔχοντες τὴν ἐλάττονα ἐνδεχομένην, πρῶτος, τρίτος, πέμπτος, ἕχτος, δι᾿ ἀδυνάτου 

20 πρῶτος, τρίτος, δι᾿ ἀντιστροφῆς πέμπτος, ἕχτος" δύο τέλειοι, οἱ ἔχοντες τὴν ἐλάττονα 

ἀναγχαίαν χαταφατιχήν, δεύτερος, τέταρτος. δύο τὸ ἐξ ἡμισείας ἀναγχαῖον συνάγουσιν, 

οἱ ἔχοντες τὴν ἀναγκαίαν ἐπαρρτιεήνς τρίτος, ἕχτος: ὃ τὸ χυρίως ἐνδεχόμενον, οἱ 

ἔχοντες τὴν ἀναγκαίαν καταφατιχήν, ὁ πρῶτος, δεύτερος, τέταρτος, πέμπτος. 

Πρῶτος τρόπος. Τὸ A παντὶ τῷ B ἐξ ἀνάγχης, τὸ B παντὶ τῷ D ἐνδέχεται" 

ελὴς ὃ συλλογισμὸς χαὶ δι᾽ ἀδυνάτου, καὶ τὸ χυρίως ἐνδεχόμενον συνάγει. λέγω 

ν ὅτι τὸ Α παντὶ 

25 0 

τῷ [᾿ ἐνδέχεται: εἰ γὰρ μὴ τοῦτο, ἀνάγχη τινὶ ἢ ἀνάγχη οὐ παντί: 

ἄμφω δὲ ἀδύνατον. ἔστω γὰρ πρῶτον τὸ À τῷ D ἀνάγχη οὐ παντί: χαὶ ἐπεὶ τὸ B 

τῷ [D' ἐνδέχεται παντί, τὸ B. ἄρα τῷ [᾿ ὑπάρχει παντί" ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν À τῷ T' ἀνάγχη 

οὐ παντί, τὸ δὲ B τῷ D' ὑπάρχει παντί, γίνεται ὁ πέμπτος τρόπος τοῦ τρίτου σχή- 

30 ματος, ἐν ᾧ τῇ χείρονι ἕπεται τὸ συμπέρασμα: τὸ Α ἄρα τῷ DB ὑπάρχει οὐ παντί" 

ἀλλὰ χαὶ ἐξ ἀνάγχης παντί" ὅπερ ἀδύνατον. ἀλλὰ δὴ ὑποχείσϑω τὸ A τῷ D ἀνάγχη 

τινί: ἐπειδὴ τὸ À τῷ Γ᾽ ἀνάγχη τινί, τὸ δὲ B τῷ [Γ᾿ ὑπάρχει παντί, ἐν τρίτῳ σχήματι 

τῇ μὴ ἀντιστρεφούσῃ ἕπεται τὸ συμπέρασμα, καὶ τὸ | À τῷ B ὑπάρχει τινί: ἀλλὰ f. 242v 
xai ἀνάγχη παντί: ὅπερ ἀδύνατον. 

35 Δεύτερος τρόπος. τὸ À παντὶ τῷ B ἐνδέχεται, τὸ Β παντὶ τῷ D ἀνάγχη τέλειος 

τὸ χυρίως ἐνδεχόμενον συνάγων διὰ τοῦ χατὰ παντός. οὐχ ἐχρησάμεϑα δὲ τῷ κατὰ 

παντὸς καὶ πάλαι, ἐπειδὴ οὔπω ἦν γενόμενον μέρος τοῦ B τὸ [' ὥσπερ νῦν. 
Τρίτος τρόπος. τὸ Α οὐδενὶ τῷ D ἐξ ἀνάγκης, τὸ B παντὶ τῷ D ἐνδέχεται" 

ἀτελὴς δι᾿ ἀδυνάτου τὸ ὑπάρχον συνάγων. εἰ γὰρ Ψεῦδος τὸ ὑπάρχειν τὸ Α τῷ D 

40 οὐδενί, τὸ Α τῷ D' ὑπάρχει τινί" ἀλλὰ καὶ τὸ B τῷ D παντὶ ὑπάρχει" ἐν τρίτῳ σχή- 
ματι ἐξ ἀμφοτέρων ὑπαρχουσῶν τὸ Α τινὶ τῷ B. ὑπάρχει" ἀλλὰ xal ἐξ ἀνάγχης οὐδενί" 

ὅπερ ἀδύνατον. ἀλλ᾽ οὐχ ὑγιῶς ἐλήφϑη ἡ ἀντίφασις" ἔμεινε γὰρ ὁ τρόπος, «al ὅσον 
τῇ ἀγωγῇ ταύτῃ χαὶ ἀνάγκη οὐδενὶ συνάγεται" εἰ γὰρ μὴ τὸ Α τῷ [Γ᾿ ἀνάγχη 

οὐδενί, τὸ À τῷ D ἀνάγχη τινί ἀλλὰ τὸ A xoi τῷ B ἀνάγχη οὐδενί: τὸ B ἄρα 
An Aw, m 2. Pr. 3 "ia 1) ' E ^ A $4. , e" » S Ὕ » » 

45 τῷ 1 ἀνάγκη οὐ παντί" ἀλλὰ xal ἐνδέχεται παντί. ὅπερ ἄτοπον. τὸ οὖν ἄτοπον οὐ 

Ι λυπαὶ P 11 οἱ addidi 18 ὃ ἀτελεῖς scripsi: ὃε τατελεῖς P ad 42 in 
mrg. inf. aser. ἢ χαὶ ὡς ἡ λέξις, ὑποχείσϑω τὸ À τῷ Γ᾽ τινὶ ὑπάρχειν" τὸ δὲ Α ὑπέχειτο ἐξ 

ἀνάγκης οὐδενὶ τὸ A (l. τῷ B): ἐπεὶ οὖν ἀντιστρέφει τὸ στερητικόν, οὐδὲ τὸ B τῷ A οὐδενὶ ἐξ 

ἀνάγκης" τὸ δὲ Α τῷ D τινὶ χεῖται ὑπάρχειν" ὥστε οὐ παντὶ τῷ D' τὸ B ἐξ ἀνάγκης ὑπάρ- 
χει" ὑπέκειτο δὲ παντί ἐνδέχεσϑαι Ρ ὅσον scripsi: ὃς P cf. p. 55,23 
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διὰ τὸν τρόπον ἐπηχολούϑησεν, ἀλλ᾽ ὅτι τὸ οὐδενὶ ὑπετέϑη τινί. χαὶ ἐνταῦϑα οὖν τῇ 

χείρονι ἕπεται τὸ συμπέρασμα, καὶ ἐνδεχόμενον συνάγεται, οὐχὶ δὲ ὑπάρχον. 

Ἱέταρτος τρόπος. τὸ Α ἐνδέχεται οὐδενὶ τῷ DB, τὸ B παντὶ τῷ D ἀνάγχη" 

τέλειος τὸ χυρίως ἐνδεγόμενον συνάγων διὰ τοῦ κατὰ παντός. οὐ γὰρ ἔστιν ἐλέγξαι τὸ 

5 ἐνδεχόμενον μηδενί: ποίαν γὰρ προσλαμβάνῃ; εἰ μὲν τὴν ΑΒ, αἱ δύο ἀποφατιχαί: εἰ 

δὲ τὴν BD, οὐχ ἔχομεν μῖξιν ἐνδεχομένου χαὶ ἀναγκαίου ἐν τρίτῳ σχήματι. 

Πέμπτος τρόπος. τὸ Α παντὶ τῷ B ἐξ ἀνάγχης, τὸ B οὐδενὶ τῷ D ἐνδέχεται" 

ἀτελὴς ὁ συλλογισμὸς δι᾽ ἀντιστροφῆς ἐνδεχομένης wai δι᾿ ἀδυνάτου τὸ χυρίως ἐνδεχό- 
μενον συνάγων, ὡς ὁ πρῶτος τρόπος. 

10 “Ἕχτος τρόπος. τὸ À οὐδενὶ τῷ B ἐξ ἀνάγχης, τὸ B οὐδενὶ | τῷ Γ΄ ἐνδέ-. f. 943r 

ys: ἀτελὴς δι᾿ ἀντιστροφῆς ἐνδεχομένης καὶ δι᾿ ἀδυνάτου τὸ ὑπάρχον συνάγων, ὡς 

ὁ τρίτος τρόπος. 

p.36232 Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον xal ἐπὶ τῶν ἐν μέρει συλλογισμῶν. 

ἐπὶ τούτων πρώτας τὰς ἀνομοιοσχήμονας ὑποτίϑεται ὡς ποιχίλας cv γὰρ ἀνομοιοσχη- 

15 μόνων αἱ μὲν ἐνδεχόμενον συνάγουσιν, αἱ δὲ ὑπάρχον" πᾶσαι δ᾽ αἱ ὁμοιοσχήμονες ἐνδε- 

yóusvow συνάγουσιν. xal διὰ τοῦτο τὸν τέταρτον τρόπον τοῦ τρίτου προτάττει.[ἰ f. 243v 

T6 A τῷ B ἐξ ἀνάγκης οὐδενί, τὸ B τῷ Γ᾽ ἐνδέχεται τινί: λέγω ὅτι τὸ A τῷ TP 

ὑπάρχει οὐ παντί. “ * τὸ δὲ D τῷ Α ἐξ ἀνάγχης οὐδενὶ διὰ τὴν ἀντιστροφὴν 
τοῦ χαϑόλου στερητιχοῦ" τὸ B ἄρα τῷ [Γ᾿ ἐξ ἀνάγχης οὐδενί: μῖξις γὰρ γέγονεν ἐν 

50 πρώτῳ σχήματι ἀναγχαίου καὶ ὑπάρχοντος, xal T, μείζων ἀναγχαία, ὥστε τῇ μείζονι 

ἕπεται τὸ συμπέρασμα: ὑπόκειται δὲ τὸ DB τῷ D' ἐνδέχεται τινί: ὅπερ ἀδύνατον. ἀλλά, 

φασὶν οἱ ΠΠλατωνιχοί, οὕτως συγχωρητέον τῷ ἐν πρώτῳ σχήματι τῇ μείζονι ἕπεσθαι 

τὸ συμπέρασμα ἐπὶ τῆς μίξεως ἀναγχαίου χαὶ ὑπάρχοντος. χαὶ ὅσον ἐπὶ τῇ ἀγωγῇ 

ταύτῃ ἡ προτεϑεῖσα συζυγία καὶ ἀνάγκη οὐ παντὶ συνάγει" εἰ γὰρ τοῦτο d 

25 τῷ D ἀνάγχη παντί: τὸ δὲ B τῷ A ἀνάγχη οὐδενί: ἐν πρώτῳ ἄρα σχήματι ἐκ δύο 
; 

ἀναγχαίων τὸ B τῷ [᾿ ἀνάγχη οὐδενί: ἀλλὰ καὶ ἐνδέχεται τινί. διότι οὖν χατὰ ἀλή- 
H 

ϑειαν οὐ παντὶ συνάγεται χαὶ ὑπετέϑη παντί, τὸ ἀδύνατον οὐ διὰ τὸ ὑπάρχον ἣ τὸ 

[" 

2e : 
νεῦδος, τὸ À 

^5 

ἀναγχαῖον ὡς ἐπὶ τῶν ἐξ ἀμφοτέρων χαϑόλου. βουλόμενοι δ΄ ot [ΠΙλατωνιχοὶ ἀεὶ τῇ 

χείρονι ἕπεσϑαι τὸ συμπέρασμα ἀντιλέγουσι ταῖς μίξεσι Ὁ dide μόναις ταῖς ὑπάρχον 

30. συναγούσαις. 

B. Τὸ A τῷ B ἐνδέχεται μηδενί, τὸ B. τῷ D' ἀνάγκη τινί: τέλειος ὁ συλλογισμὸς 
xai τοῦ ἐνδεχομένου: ἡ γὰρ ἀπόδειξις διὰ τοῦ: χατὰ μηδενός. 

ς 

2 évüéyop, op. in ras. P ὃ προσλὰμβάνῃ ΒΟΠΡΘΙ: προσλαμβάνει Ρ post δύο eras. 1 

|| P. 8 ἐνδεχομένης scripsi cf. vs. 11: SOR d [τ 1? τὸ D seripsi: 

t0CA P 18 lae. signavi; supple velut εἰ γὰρ μή, δῆλον ὅτι τὸ τῷ [᾿ ὑπάρχει παντί f 
ad vs. 2] signum appictum est, cui f. 243r respondent haee: οὕτως piv αὐτὸς ἔδειξεν ὑπάρ- 

χον τὸ συμπέρασμα" ὡσαὐ | αὐτως (sic) δοκεῖ διὰ τῆς ἐξ ἀναγκαίας (at in ras. ex ἧς corr. P") 

παρ συναγουσῶν τὸ ἀδύνατον. φέρε δὲ ἡμεῖς ἀποδείξομεν ὅτι ἐνδέχεται συνάγεσϑαι (l. ἐν- 
ἐχόμενον συνάγεται) μερικὸν ἀποφατιχόν. τὸ À τῷ DB ἐξ ἀνάγχης οὐδενί. τὸ DB τῷ D τινὶ 

ἐνδέχεται: λέγω ὅτι τὸ Α τῷ D ἐνδέχεται μὴ παντί. εἰ γὰρ μή, δῆλον ὅτι τὸ τῷ D ἐξ 

ἀνάγκης παντί" χεῖται δὲ καὶ τὸ (τῶ P) α τῷ D ἐξ ἀνάγκης οὐδενί: συνάγεται οὖν τὸ B 

σχῆμα (l. ἐν B σχήματι) τὸ Β τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης οὐδενί: ὅπερ ἀδύνατον" χεῖται γὰρ τὸ D τῷ 

D τινὶ ἐνδέχεσϑαι. ἀλλὰ καὶ ἀναγκαῖον συνάγεται" λέγω γὰρ ὅτι τὸ Α τῷ T ἐξ ἀνάγχης τινὶ 

οὔ" εἰ γὰρ μή, τὸ Α τῷ Γ' ἐνδέχεται παντί: ἀλλὰ καὶ τὸ (o in ras. ex ὦ corr.) B. τῷ I τινὶ 

νδέχεται" συνάγεται οὖν ἐν T' σχήματι τὸ A τῷ D ἐνδέχεται τινί: ὅπερ ἀδύνατον" χεῖται γὰρ ΓΟ 

NAA "TT 
ἐξ ἀνάγκης οὐδενί. ἀλλὰ καὶ ὑπάρχον δείκνυται P 22 οὕτως scripsi: ὥστε P σχήματι] 

ἢ in ras. P! 289 ὅσον scripsi: ὃς P ef. p. 14,15 27 διὰ τὸ scripsi: διὰ τοῦ P 
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[4 Γ. Τὸ Α τῷ B ἐξ ἀνάγχης παντί, τὸ B τῷ T ἐνδέχεται τινί" ὁ συλλογισμὸς τοῦ 

ἐνδεχομένου" εἰ γὰρ Voile τὸ À cg Γ ἐνδέχεται τινί, τὸ À τῷ Γ ἐξ ἀνάγχης οὐδενί" 
ἀλλὰ xai τὸ Α τῷ DB ἐξ ἀνάγκης παντί: ἐκ δύο ἀναγκαίων ἐν δευτέρῳ σχήματι τὸ B 

τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης οὐδενί- ἀλλὰ xal ἐνδέχεται τινί: ὅπερ ἀδύνατον. δυνατὸν δὲ xal 

5 ἐνταῦϑα λέγειν ὅτι τὸ ἥμισυ τοῦ ἐνδεχομένου συνάγεται: τῷ γὰρ ἐνδέχεται τινὶ δύο 

ἀντίχειται, τὸ ἐξ ἀνάγκης οὐδενί, ὅπερ ἀνήρηται, καὶ τὸ ἐξ ἀνάγκης παντί, ᾧ οὐδὲν 
ἕπεται ἄτοπον. 

Ρ. 9008 Ἐὰν δὲ τὸ μὲν χαϑόλου τεϑῇ πρὸς τὸ ἔλαττον ἄχρον. ἀσυλλό- 

γιστοί εἰσιν πᾶσαι αἱ τὴν μείζονα μερ'!χὴν ἔχουσαι. τετραπλαῖ δ᾽ αὖται, ὡς ὑπογέγρα- 
^ M ' 

10 mcat | xai παραδίδωσιν αὐτὰς 7, λέξις χατὰ τοὺς ὑποχειμένους ἀριϑμούς. {.344- 

3900 Ἡ4 Ἢ ; onTi»060vy 7 τιχὸν ἢ ἐνδεγό ThnYvrÉcE EA p. 90 καταφατιχὸν ἢ στερητιχὸν ἢ ἐνδεχόμενον, τουτέστιν "xal 

ἐνδεχόμενον"- οὐ γὰρ ἀντίκειται τὸ ἐνδεχόμενον χαταφάσει xal ἀποφάσει. 

p.96515 Καὶ γὰρ τὸ ζῷον τινὶ λευχῷ, τουτέστιν οἱ αὐτοὶ ὅροι xoi ἐξ 

ἀνάγκης τινὶ ποιοῦσι χαὶ ἐξ ἀνάγχης οὐ παντὶ καὶ ἐνδέχεται τινὶ χαὶ ἐνδέχεται οὐ 

15 παντί: ζῷον γὰρ τινὶ λευκῷ ἐξ ἀνάγχης διὰ χύχνον, χαὶ ἐξ ἀνάγχης οὐ παντὶ διὰ 

χόρακα, καὶ ἐνδέχεται τινὶ ai ἐνδέχεται οὐ παντὶ διὰ τοὺς παρὰ τοὺς Αἰϑίοπας ἢ 

Γαλάτας ἀνθρώπους. τὰ δὲ τέσσαρά ἐστιν καὶ ἐπὶ λευχοῦ καὶ ἀψύχου διὰ ψιμίϑιον, 
: ETE E een 
ἔβενον xal τὰ οἷς ἐνδέχεται ὑπάρχειν. 

p. 36519 Φανερὸν οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων, ὅτι ἀσυλλόγιστο! οἱ τὴν μείζονα 

20 μεριχὴν ἔχοντες xal ἐπὶ τῶν ἐξ ἀμφοτέρων ὁμοίων xal ἐπὶ τῶν ἀναμίξ. ὑπὸ δὲ τούτους 

τελοῦσι χαὶ οἱ τὴν ἐλάττονα ἀναγκαίαν ἀποφατιχὴν ἔχοντες. 
J 

IDs ὅτι binpmbs μὲν xal ὑπάρχοντος μιγνυμένων ot τὴν μείζονα ὑπάρχουσαν 

ἀποφατιχὴν ἔχοντες τὸ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον καὶ ἐξ ἡμισείας ἀναγκαῖον συνῆγον τε 

ΓΞ: τς ;$^ ^ AE 9 D. Z A ὍΝ - 1 c —A LV ἐξ , LEE 1^ * - " -- A-— - 

(το γὰρ οὐῦξενι ἐς αἀναγχῆς φέρεται καὶ χατὰ τοῦ ς ἀναγχὴης οὐόξνι χαὶ χατὰ του 

3 - ^ 
25 ἐνδέχεται οὐδενί" | καὶ διὰ τοῦτο T, ἀναγκαῖον συνήγετο ἢ ἐνδεχόμενον), μίξεως f.244v 

δ᾽ οὔσης ἐνδεχομένου καὶ ἀναγχαίου, ὅτε 1, μείζων ἀναγκαία ἀποφατιχὴ χαϑόλου 
t , "» ^ " * 

ἐστίν, τὸ ὑπάρχον συνάγεται, ὅπερ ἐστὶν ἕτερον παρὰ τὸ ἀναγχαῖον xal ἐνδεχόμενον. 
. 

p.926524 Δῆλον δ᾽ ὅτι «al πάντες ἀτελεῖς οἱ συλλογισμοί. ἀλλ᾽ οὐ 

πάντες ἀτελεῖς" οὐ γὰρ δὴ καὶ οἱ τὴν ἐλάττονα ἀναγχαίαν ἔχοντες, ἀλλὰ μόνοι οἱ τὴν 

30 ἐλάττονα ἐνδεχομένην ἔχοντες. ἢ τὸ λεγόμενόν ἐστιν. πάντες οἱ τὴν ἐλάττονα ἐνδε- 

) ἀτελεῖς εἰσιν. 
, L4 , - , ^ T 

χομένην ἔχοντες ἀτελεῖς εἰσιν, διότι κἂν χαταφατιχὴ T» 

p.26525 Καὶ ὅτι τελειοῦνται διὰ τῶν προειρημένων σχημάτων. ὃ 
H L3. , - , P - ^5 τ ἈΝ ΄ 

τελειοῦνται μὲν διὰ μόνου τοῦ πρώτου σχήματος: πληϑυντιχῶς δ᾽ εἶπεν, ἐπειδὴ ἡ εἰς 

i ἀδύνατον ἀπαγωγὴ ἀντ ποίει σχῆμα ἢ ἄμικτον ἐξ ἀμφοτέρων ἀναγκαίων ἢ μικτὸν 

858 ἐξ ἀναγκαίου καὶ ὑπάρχοντος. τὸ δ᾽ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον "xal ὑπάρχον καὶ ἐνδεχό- 

μενον χαλεῖ ἡ λέξις. | 

4 ἐνδέχεται in ras. P! 9 ad ἐνταῦϑα initio sequentis paginae ascr. πάλιν χαὶ ἐπὶ 

a P» DJ " ' ^ - [4 , 
ταύτης δυνατόν τις παντὶ (l. δυνατὸν τινὶ ὑπάρχον) συναγ᾽ λέγω γὰρ ὅτι τὸ Α τινὶ τῷ Γ ὑπάρχει" 

H 
el γὰρ μή, δῆλον ὅτι οὐδενὶ τῷ D ὑπάρχει τὸ Α΄" τὸ δὲ B τινὶ τῷ Γ΄ ὑπὸ (l. τῷ T' ὑπάρχει") 

τοῦτο γὰρ Ψεῦδος μὲν οὐ δυνατὸν γίνεται" (l. (οὐχ) ἀδύνατον (δέ)" γίνεται) ἐν τρίτῳ σχήματι 

ἐκ δύο ὑπαρχουσῶν τὸ Α τινὶ τῷ B οὐχ ὑπάρχει" ὅπερ ἀδύνατον" χεῖται γὰρ τὸ Α παντὶ τῷ 

B ἐξ ἀνάγκης. λέγω δὲ ὅτι καὶ ἐξ ἀνάγκης τὸ Α τινὶ τῷ Γ΄ εἰ γὰρ μή, δῆλον ὅτι ἐνδέχεται 
υηδενὶ τὸ τῷ D: τὸ δὲ B ἐνδέχεται τινὶ τῷ Γ᾽ συνάγεται οὖν τὸ À τῷ B ἐνδέχεται τινὶ 
μή" ὅπερ ἀδύνατον" χεῖται γὰρ τ παντὶ τῷ B ἐξ ἀνάγκης P 9 dz] ς- ex b corr. P! A 
14 ποιοῦσαι P n Ψιμίνϑιον P 18 ἐβενὸν P 32 ὅτι Arist: οὐ P 

rus 
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B XXHMA EZ ἈΜΦΟΤΈΡΩΝ ENAEXOMENON. f. 2457 

p.36526 Ἔν δὲ τῷ δευτέρῳ σχήματι. []άλαι μὲν ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τοῖς 

τρισὶ σχήμασι τοὺς τρόπους εἰς τὰ σχήματα διήρει, οἷον τὰς ἐξ ἀμφοτέρων ὑπαρ- 

χουσῶν εἰς πρῶτον σχῆμα καὶ δεύτερον καὶ τρίτον καὶ τὰς ἐξ ἀμφοτέρων ἀναγχαίων 

χαὶ τὰς μίξεις τούτων. νῦν δ᾽ ἐν ταῖς μίξεσι τὰ dria εἰς τοὺς τρόπους IE 

olov τὸ πρῶτον σχῆμα εἰς τὰς ἐξ n ἐνδεχομένων καὶ τὰς μίξεις ἐνδεχομένο 
χαὶ ὑπάρχοντος, ἐνδεχομένου καὶ ἀναγκαίου. ε i 3p ἐχρήσατο τῇ πάλα: τάξει, προέτ FA 

ἂν τὰς ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων ἐν δευτέρῳ σχήματι τῶν υἱξεων τῶν ἐν πρώτῳ σχήματι 

ὑπάρχοντος | καὶ ἐνδεχομένου, ὑπάρχοντος καὶ ἀναγκαίου, ἐνδεγομένου xal ἀναγκαίου" f. 348. 
ὅπερ ἄτοπον" οἱ μὲν γὰρ ἐξ Eds ἐνδεχομένων ἐν δευτέρῳ σχήματι ἀπυλλόγιστοι" αἱ 

δὲ τρεῖς μίξεις αἱ ἐν πρώ 
γιστον. ἀλλ᾽ ἐπεὶ οἱ ἐν δευτέρῳ σχήματι δείκνυνται ἀναγόμενοι εἰς τὸ πρῶτον σχῆμα 

τῳ σχήματι διαιροῦνται εἰς τὸ συλλογιστιχὸν καὶ ἀσυλλό- 

^ ^.» - ^ ^ , ^ » 3 5 , r 

ἢ δι᾿ ἀντιστροφῆς ἢ δι᾿ ἀδυνάτου, περὶ ἀντιστροφῆς ἁπλῆς ἐνδεχομένων προτάσεων 
᾿᾿ ' ? - ^ f£ , ε διαλέγεται" xal ἐπεί, ὅτε δι᾿ ἀντιστροφῆς δείκνυται τὸ δεύτερον σχῆμα, πάντως T, 

χαϑόλου ἀπόφασις ἀντιστρέφεται, περὶ μόνης τῆς ἀντιστροφῆς τῆς ἐνδεχομένης καϑόλου 
vs ἀποφάσεως διαλέγεται, xal δείχνυσιν ὅτι J| ἐνδεχομένη καϑόλου ἀπόφασις οὐχ ἀντι- 

στρέφει πρὸς ἑαυτήν. χαὶ τοῦτο ἡμῖν ἐν τοῖς τρισὶ σχήμασιν ἔλεγεν, ὅτι αἱ μὲν τοῦ 

ἐνδεχομένου καταφάσεις ὁμοίως τῷ ὑπάρχοντι χαὶ ἀναγκαίῳ πρὺς τὴν μεριχὴν χατά- 

i γὰρ ὑπάρ- φασιν ἀντιστρέφουσιν, ἡ δ᾽ ἐνδεχομένη καϑόλου ἀπόφασις οὐχ ὁμοίως" E 

χοντος xai ἀναγκαίου πρὸς ἑαυτὴν ἀντιστρέφει, ἐπὶ δὲ τοῦ ἐνδεχομένου οὐ πρὸς 

ἑαυτὴν ἀνειϑεβεφει: “τοῦτο δ᾽ ἔσται δῆλον", ἔφασχεν, “ὅταν περὶ τοῦ ἐνδεχομένου 
λέγωμεν". ὅτι τοίνυν ἣ καϑόλου ἐνδεχομένη ἀπόφασις οὐ πρὸς ἑαυτὴν ἀντιστρέφει, 

- ^ ' , Y ὰ “3 » - * - , ' - 
νὺν οείχνυσι Xat TpoaTet τὴν ποοεῖςξιν τρίχως. *4t πρῶτον οὑτως" εἰ τὸ Α τῷ Β 

Ὁ ' , M 5 - H ἐνδέχεται μηδενί, οὐχ ἀνάγχη χαὶ τὸ B τῷ A ἐνδέ; εἰ γὰρ τοῦτο, χαὶ 

ἡ καϑόλου κατάφασις ἀντιστρέφει πρὸς ἑαυτήν, & δείξω" τοῦτο 8^ ἀδύνατον" λευχὸν 

μὲν γὰρ παντὶ ζῴῳ ὑπάρχειν ἐνδέχεται, οὐχέτι δὲ καὶ ζῷον παντὶ λευκῷ ὑπάρχειν 

ἐνδέχεται" τινὶ γὰρ λευχῷ, τῷ ψιμιϑίῳ, ἐξ ἀνάγκης οὐχ ὑπάρχει. τὸ δὲ συνημμένον 

οὕτως δειχτέον: εἰ τὸ Α οὐδενὶ τῷ DB ἐνδέχεται ὑπάρχειν, xai τὸ B οὐδενὶ τῷ À 

ἐνδέχεται epi ἐπεὶ δὴ ὃ ἐνδέχεται οὐδενί, καὶ παντὶ ἐνδέχεται χατὰ τὴν ἐνδε- 

χομένην Eod ρήν, καὶ τὸ À παντὶ τῷ B ἐνδέχεται, xab có Β παντὶ τῷ Α ἐνδέ- 

χεται. εἴποιεν δ᾽ ἂν οἱ Πλατωνιχοὶ πρὸς τοῦτο οὐχ εἰ τὸ Α ἐνδέχεται μηδενὶ τῷ D, 

ἤδη καὶ παντὶ ἐνδέχεται κατὰ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐνδεχόμενον, ἀλλ᾽ εἰ ἄρα, κατὰ 

μόνον τὸ ἐπ᾽ ἴτης. εἴποι | ὁ ἊἌριστοτέλης " ἀλλ᾽ ἔμεινεν τὸ ἐνδεχόμενον τῷ εἴδει. f. 2467 
5 δεύτερον ἐπιχείρημα διὰ τῶν ὅρων τῶν αὐτῶν OU ὧν ἤλεγξε τὴν χαϑόλου pue 

μὴ ἀντιστρέφουσαν πρὸς ἑαυτήν" λευχὸν μὲν γὰρ ἐνδέχεται μηδενὶ ἀνδρώπῳ ὑπάρχειν 

οὐ μὴν ἄνϑρωπος ἐνδέχεται μηδενὶ λευχῷ ὑπάρχειν: τῷ rip χύχνῳ xat Ψιμιϑέῳ ἀναγ- 
, * * , v ? hl [4 ^ ἘΝ - 

χκαίως οὐχ ὑπάρχει. εἴποιεν δ᾽ ἂν οἱ Πλατωνιχοὶ πρὸς τοὺς ὅρους" ποῖον λευχὸν 

λαμβάνεις; εἰ μὲν τὸ ἁπλῶς, οὐδ᾽ ἡ ἐξ ἀρχῆς ἀπόφασις Oodle ἐστὶν ἡ λευχὸν 

ἐνδέχεται μηδενὶ ἀνθρώπῳ ὑπάρχειν: τὸ γὰρ ἐν χύχνῳ λευχὸν ἀναγκαίως τῷ ἀνϑρώπῳ i χ T : : 
οὐχ ὑπάρχει: εἰ δὲ τὸ ἐν ἀνθρώπῳ λευκόν, ἐνδέχεται xal λευχὸν μηδενὶ ἀνϑδρώπῳ 

9 ἀναγκαίου alt. seripsi: ὑπάρχοντος P 11 ἔλεγεν] ο. ὃ p. 29321 sq. 18 τῷ 

corr. e τὸ P! 21 φανερόν Arist. ἔφασχεν] c. ὃ p. 25^ 18 24 Pis cen 

scripsi: ἐνδέχεται PP 28 si scripsi: ἡ P ὑπάρχειν scripsi: ὑπαρχόντως P itemque 

29 3l eizow P 34 τὸν ὅρων (sic) P ἀπόφασιν scripsi: χατάφασιν P 

36 ἄνϑρωπος scripsi: ἀνθρώπωι P τῷ scripsi: τὸ P 97 εἴποιε P 38 ad 

ἁπλῶς in mrg. ascr. χαϑόλου P' 39 ἀνθρώπωι prius in mrg. P' 



τὺ 
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ὑπάρχειν χαὶ ἄνθρωπον μηδενὶ λευκῷ. φαῖεν δ᾽ ἂν οἱ Περιπατητιχοὶ μὴ διχαίως 

ἐρωτᾶσϑαι διὰ τὸ μὴ τῷ κχατηγορουμένῳ συντάττεσαι τοὺς προσδιορισμοὺς ἀλλὰ τῷ 

? 

ὑποχειμένῳ, χαὶ ὅτι ὅσον ἐπὶ τούτῳ xal ἡ ἀναγχαία χαϑόλου χατάφασις πρὸς ἑαυτὴν 

ν ὃ 

εἰσιν xal οὐχ ἐπὶ τὸ πολύ" εἰ δὲ λάβωμεν ἐπὶ τὸ πολύ, ἀντιστρέφει ἡ ἐνδεχομένη 

, , - ^" t M δι M Ld L4 - !»à- Σ ra , 

αντιστ ει. qate Val t J. τοὺς ἢ ς 1 $ a τιστρεφει φαιξ οι Πλατωνιχοὶ [ 7o τοὺς ὁροὺς υγιὼς εἰλῆφϑαι- ἐπ ἰσὴς γαρ 

χαϑόλου ἀπόφασις πρὸς ἑαυτήν" ἐνδέχεται γὰρ μηδένα ἄνθρωπον ἑξαδάχτυλον χαὶ ἐν- 
€ ^, δέχεται μηδὲν ἑξαδάχτυλον ἄνϑρωπον εἶναι. τρίτον ἐπιχείρημα τῆς λέξεως ὅτι οὐκ 

ἀντιστρέφει ἡ ἐνδεχομένη χαϑόλου ἀπόφασις πρὸς ἑαυτήν. εἰ γάρ τις εἴποι οὕτως “εἰ 
τὸ A E £4 B 2 δέ- ^ , - ^ M B bd A é bd ΒΕ ὃ yt M A , , D τὸ τῷ B ἐνδέχεται μηδενί, καὶ τὸ B τῷ νδέχεται μηδενί" εἰ γὰρ μή, ἀνάγχη 

! e" M ^ J - , , Ei ἊΝ ^ M H ^ , e" NI ^? τινί: ὥστε xal τὸ À τῷ DB ἀντιστρέφει: ἦν δὲ xal ἐνδέχεται μηδενί: ὅπερ ἀδύνατον΄, 
παραλογίζεται ὁ ταῦτα λέγων" τῷ γὰρ ἐνδέχεται μηδενὶ οὐ μόνον τὸ ἀνάγχη τινὶ ἀλλὰ 

3 834 

x4 τὸ ἀνάγχη οὐ παντὶ ἀντίχειται᾽ οὗ ὑποτεϑέντος οὐδὲν ἀδύνατον πρόεισιν" οὐ γὰρ 

ἀντιστρέφει ἣ μεριχὴ ἀπόφασις. φαῖεν δ᾽ ἂν οἱ Πλατωνικοί: xoi πῶς αὐτὸς ὁ Ἄριστο- 

ασιν à 
' B τῷ A HAS Ig guue [TE , SN mH ! - H LANE ὑδεν! * 21 - ' - D 
0 τῷ /À ἐνόεγεται τινι εἰ γὰρ τοῦτο ψξυοος, ανχγχὴ OU0EV' ἐρουμεν γὰρ χαι τ | 

ἡμεῖς πρὸς σὲ ὅτι τῇ ἐνδέχεται τινὶ οὐ μόνον ἡ ἀνάγκη οὐδενὶ ἀντίκειται ἀλλὰ xoi ἡ 

εἰ xal ὅτι μάλιστα ἀδύνατον ἐπαχολουϑεῖ, εἰ τὸ A τῷ DB ἐνδέχεται τινί. φαῖεν δ᾽ ἂν 

οἱ Πλατωνιχοὶ μηδὲ τῇ διαβαλλομένῃ δείξει ὑπὸ Ἀριστοτέλους χεχρῆσϑαι ἀλλ᾽ ἑτέρᾳ 

τοιαύτῃ" εἰ τὸ τοῦ B ἐνδεχομένως κεχώρισται, xal τὸ DB τοῦ A ἐνδεχομένως χε- 

χώρισται, xal διὰ τοῦτο ἀντιστρέφει ἡ χαϑόλου ἀπόφασις πρὸς ἑαυτὴν καὶ ἐπὶ τοῦ 

ἐνδεχομένου. 

Διὰ τί ἐν δευτέρῳ σχήματι ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων οὐδεὶς γίνεται συλλογισμός; 

ob μόνον γὰρ αἱ ἀνομοιοσχήμονες δύνανται γενέσθαι ὁμοιοσχήμονες, ἀλλὰ χαὶ αἱ ὁμοιο- 

σχήμονες ἀνομοιουχήμονες. ἢ ὅτι πρὸς μὲν τὸ ἀσυλλόγιστον ἀρχεῖ τὸ ποτὲ μὴ συνά- 

γειν, πρὸς δὲ τὸ συλλογιστιχὸν οὐχ ἀρχεῖ τὸ ποτὲ συνάγειν ἀλλὰ μόνον τὸ ἀεί. 

Διὰ τί ἐν δευτέρῳ σχήματι ἐπὶ τῆς μίξεως ἐνδεχομένου χαὶ ὑπάρχοντος συλλο- 

γιστιχκοὶ οἱ τὴν ὑπάρχουσαν ἀποφατιχὴν ἔχοντες, ἀσυλλόγιστοι δ᾽ οἱ τὴν ὑπάρχουσαν 

χαταφατιχὴν ἔχοντες: εἰ γάρ, ὅτι δυνατὸν ποιῆσαι αὐτὰς ὁμοιοσχήμονας, wv ἀνομοιο- 

σγήμονες ὧσιν, ἀλλὰ καὶ ἀνομοιοσχήμονας δυνατὸν ποιῆσαι αὐτάς. ἢ ὅτι ἡ μὲν ἀπό- 

φασις οὐκ ἔστιν χυρίως ἀπόφασις ἀλλὰ κατάφασις ἀσαφὴς xai ἐναργεστέρα γίνεται 

κατάφασις λαμβανομένη εἰς κατάφασιν, T, δὲ κατάφασις οὐδαμῶς ἐστιν 7| ἀντιφατιχὴ 

ἀπόφασις χαὶ διὰ τοῦτο οὐ μεταβάλλεται εἰς αὐτήν. 
p. 396533 Δεῖ δὲ xal ἐν τούτοις λαμβάνειν. τουτέστιν ὥσπερ ἐν πρώτῳ 

σχήματι οὕτως xal ἐν δευτέρῳ αἱ αὐταὶ συζυγίαι 7) τὸ χυρίως ἐνδεχόμενον συνάγουσιν 

ἣ οὔ, ἀλλ᾽ 7j τὸ ἐξ ἡμισείας 7| τὸ ὑπάρχον. 
p. 36039. Καὶ αἱ ἐναντίαι xal αἱ ἀντιχείμεναι. ἐναντίαι πᾶς, οὐδεὶς καὶ 

αἱ ὑπ᾽ αὐτάς, τίς, οὐ πᾶς" ἀντικείμεναι δ᾽ αἱ ἀντιφατιχαὶ αἱ διαγώνιοι" xal αὗται γὰρ 

ἀντιστρέφουσιν εἰ yàp πᾶς, | xal τὶς «al οὐ πᾶς" ὥστε εἰ πᾶς, xal οὐ πᾶς. οὐ ἵ. 241: 
μὴν τελείως ἀντιστρέφουσιν" οὐ γὰρ δὴ καὶ εἰ οὐ πᾶς, ἤδη xal πᾶς. τὰ αὐτὰ καὶ 

ἐπὶ τοῦ οὐδεὶς καὶ τίς. 

p.97219 Φάσις γὰρ καὶ ἀπόφασις, τουτέστιν ἀντίφασις γὰρ κατ᾽ αὐτοὺς 

ἐνδέχεται οὐδενί, ἀνάγκη τινί. 

p.97214 οὐ γὰρ εἰ μὴ ἐνδέχεται. σαφῶς ἐνταῦϑά φησιν ὅτι πάσῃ ἐνδεχο- 

μένῃ προτάσει δύο ἅμα λαμβανόμεναι τοῦ ἀναγκαίου προτάσεις ἀντιφάσχουσιν. 

92 - 

c. 

ε 

τῷ χατηγορουμένῳ scripsi: τὸ χατηγορούμ. P 11 τῷ scripsi: τὸ P 15 ἔλεγεν] 

3 p. 25240 sq. memoriter citat 81 7| ὅτι χτλ.] ef. p. 60,54 23 1| prius scripsi: 

P ἀντιφατιχὴ seripsi: ἀντίφασις P 4l εἰ scripsi: ἡ P 46 λαμβανόμεναι 

seripsi: λαμβανομένου P 
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p.972317 Τὸ γὰρ ἐξ ἀνάγχης τινὶ τῶν À μὴ ὑπάρχον οὐχ ἀληϑὲς εἰπεῖν 

ὡς παντὶ ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχει: ἐπειδὴ ὃ ἐνδέχεται μηδενί, ἐνδέχεται καὶ 

παντί, τούτῳ, τῷ ἐνδέχεται μηδενί, ἀντίχειται καὶ τὸ ἐξ ἀνάγχης οὐ παντὶ wol τὸ ἐξ 

ἀνάγκης τινί" εἰ γὰρ ἐνδέχεται μηδενί, Ψεῦδος xal τὸ ἐξ ἀνάγχης οὐ παντὶ wol τὸ ἐξ 

ἀνάγκης τινί. ὃ γὰρ ἐνδέχεται μηδενί, ἐνδέχεται καὶ παντί: καὶ δι᾿ ἑαυτὸ μὲν τὸ ἐνδέ- 

χεται μηδενὶ ἀντίχειται τῷ ἐξ ἀνάγχης τινί, διὰ δὲ τὸ ἐνδέχεται παντὶ ἀντίχειται 

τῷ ἐξ ἀνάγχης οὐ παντί. οὕτως χαὶ τὸ ἐνδέχεται: παντὶ διὰ τὸ ἐνδέχεται οὐδενὶ 

ἀντίχειται τῷ ἐξ ἀνάγχης τινί, ὥσπερ τῷ ἐξ ἀνάγκης οὐ παντὶ δι᾽ ἑαυτὸ τὸ ἐνδέ- 

χεται παντί. μόνα δὲ τὰ παράδοξά φησιν, ὅτι ἀντίχειται τῷ ἐνδέχεται μηδενὶ 

τὸ ἐξ ἀνάγχης οὐ παντί, ἀμφοῖν ἀποφάσεων οὐσῶν, χαὶ τῷ ἐνδέχεται παντὶ τὸ 

ἐξ ἀνάγκης τινί, τουτέστιν ἀντίχειται τῷ ἐνδέχεται οὐδενί, ὅπερ ἐχάλεσεν ἐνδέχεται 

παντὶ μὴ ὑπάρχειν, τὸ ἐξ ἀνάγχης οὐ παντί, καίπερ ἄρφω ἀποφατιχῶν ὄντων, καὶ 

τῷ ἐνδέχεται παντὶ τὸ ἐξ ἀνάγχης τινί, καίπερ ἄμφω κχαταφατιχῶν ὄντων" τοῖς γὰρ 

ἀνομιοίοις κατὰ τὸ ποιὸν ἀναγχαίοις προφανῶς ἀντίχειται. 

p.37220 Ei οὖν τις ἀξιοίη. ὑποχείσϑω τὸ l' τῷ Δ παντὶ ὑπάρχειν, ἀλλὰ 

τινὶ μὲν ἐξ ἀνάγκης, τοῖς δ᾽ ἄλλοις ἐνδεχομένως, οἷον ἡ κίνησις τῷ μὲν οὐρανῷ ἐξ 

ἀνάγκης, τοῖς δ᾽ ἄλλοις ἐνδεχομένως" Ψεῦδος οὖν τὸ Tl' τῷ Δ παντὶ ἐνδεχομένως, οὐχ 

ὅτι οὐχ ὑπάρχει παντί, ἀλλ᾽ ὅτι ἐνίοις οὐκ ἐνδεχομένως ὑπάρχει: εἰ δὲ ψεῦδος τὸ 

ἐνδέχεται παντί, ἀληϑὲς τὸ οὐχ ἐνδέχεται παντί: τοῦ δ᾽ obw ἐνδέχεται παντὶ ἀληϑοῦς 
᾿ H 

ὄντος ob μόνον τὸ ἐξ ἀνάγχης τινὶ ἀληϑές (τοῦτο γὰρ ψεῦδος), ἀλλὰ καὶ τὸ ἐξ ἀνάγχης 

59 

ob παντί. Ψεῦδος ἂν λαμβάνοι" τῷ γὰρ ἐνδέχεται παντὶ οὐ μόνον τὸ ἐξ ἀνάγκης f. 247v 

τινὶ ἀντίχειται ἀλλὰ καὶ τὸ ἐξ ἀνάγχης οὐ παντί. 

p.31222 Παντὶ γὰρ ὑπάρχει, ἀλλ᾽ ὅτι ἐνίοις ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει, 

διὰ τοῦτό φαμεν οὐ παντὶ ἐνδέχεσθαι. τὴν αἰτίαν λέγει OU ἣν ψεῦδος τὸ T 
τῷ Δ παντὶ ἐνδέχεται χαίπερ παντὶ ὑπάρχον: διότι γὰρ λέγομεν παντὶ ἐνδέχεσθαι τὸ 

τισὶν ἀναγκαίως ἀλλ᾽ οὐχ ἐνδεχομένως ὑπάρχον. 

Ρ. θ᾽: 490 Δῆλον οὖν ὅτι τῷ ἐνδέχεται, οὗ τὸν ὁρισμὸν ἀποδεδώχαμεν, τουτέ- 

στιν τῷ κυρίως, ἀντίχειται. 

p. 397430 Ὥστε οὐ γίνεται συλλογισμιός, τουτέστιν συμπέρασμα ἀδύνατον οὐ 

γίνεται. εἴ τις οὖν ἀξιώσειε μόνα τὰ προφανῆ ἀντιχεῖσϑαι, τῷ ἐνδέχεται οὐδενὶ τὸ ἐξ 

ἀνάγκης τινὶ xol τῷ ἐνδέχεται παντὶ τὸ ἐξ ἀνάγκης οὐ παντὶ χαὶ ἁπλῶς τὰ ἀνομοιο- 

σχήμονα, ψευδῶς λαμβάνει: ἀντίχειται γὰρ καὶ τὰ ὁμοιοσχήμονα, ὡς εἴρηται προσεχῶς. 

p.97232 Τούτου δὲ δειχϑέντος. ἀσυλλογίστους βούλεται ὁ Ἀριστοτέλης πάσας 

τὰς ἐν δευτέρῳ σχήματι συζυγίας ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων, οὐχ ὅτι ἴδιον τοῦ δευ- 

τέρου σχήματος τὸ ἀνομοιοσχήμονας εἶναι τὰς προτάσεις (δύνανται γὰρ αἱ τοῦ δευτέρου 

σχήματος ἐνδεχόμεναι προτάσεις, χἂν ὁμοιοσχήμονες ὦσιν, ἀνομοιοσχήμονες γενέσθαι" 

τοῦτο γὰρ ἐν ταῖς μίξεσι μόναις αἰτιάσεται), οὐδ᾽ ὅτι τὸ ἐνδεχόμενον ἢ ἐπ᾽ ἴσης ἐστὶν 

ἢ ἐπὶ πολὺ ἢ ἐπ᾽ ἔλαττον, οὐδαμῶς δὲ χαϑόλου, ἐκ δύο δὲ μερικῶν οὐ γίνεται συλλο- 

γισμός (ὅσον γὰρ ἐπὶ τούτῳ ἔδει μηδ᾽ ἐν πρώτῳ σχήματι ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων 

γενέσϑαι συλλογισμόν, οὐδὲ μῖξις ἔστι συλλογιστιχὴ ἐν πρώτῳ σχήματι τὴν μείζονα 

ἐνδεχομένην ἔχουσα): Ἀριστοτέλης οὖν οὐ ταῦτα αἰτιᾶται τοῦ μὴ γενέσθαι συλλογισμὸν 

ἐν δευτέρῳ σχήματι ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων, ἀλλ᾽ ὅτι αἱ ἐν δευτέρῳ σχήματι συλλο- 

γιστιχαὶ συζυγίαι ἢ δι᾽ ἀντιστροφῆς ἐδείκνυντο, ὡς πρώτη, δευτέρα, τρίτη, ἢ δι᾿ ἀδυνά- 

του, ὡς ἡ τετάρτη, οὔτε δὲ τῇ ἀντιστροφῇ ἔστιν χρήσασϑαι νῦν [οὔτε τῇ εἰς ἀδύνατον ἀπα- 
^J 

γωγῇ!, (ἐν γὰρ τῇ ἀντιστροφῇ ἡ καϑόλου ἀποφατιχὴ μόνη ἀντέστρεφεν᾽ δέδειχται δὲ vov ἡ 

9 ἑαυτοῦ P pr. 8 τῷ — 6 scripsi: τὸ ---τὸ P 9 τῷ scripsi: τὸ P 13 

scripsi: τῷ P 21 τιῇ scripsi: τὸ P 80. 81 τὸ --- τῷ scripsi: τῶι --- τὸ P 

91 ἀνάγκης alt.] ἡ ἴῃ ras. P 32 ψευδῶς (sic), ὥς in ras. P 35 yàp scripsi: 

δὲ P 96 ὁμοιοσχήμονες scripsi: ἀνομοιοσχήμονες P 39 ὅσον scripsi: ὅσω P 

44. 45 οὔτε --- ἀπαγωγῇ delevi 

τὸ 
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χαϑάλου ἐνδεχομένη ἀπόφασις μὴ ἀντιστρέφουσα πρὸς ἑαυτὴν χατὰ τὴν ἁπλῆν ἀντι- 

στροφήν), | οὔτε τῇ εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῇ ἔστιν χρήσασϑαι. οἷον τὸ Α τῷ B ἐνδέ- f. 248r 
χεται μηδενί, τὸ ἃ τῷ D ἐνδέχεται παντί: ἐπὶ τοῦ πρώτου τρόπου ποιεῖται πάλιν τὸν 

λόγον, ἐπειδὴ 1, δι᾿ ἀδυνάτου δεῖξις κοινὴ ἦν πάντων, εἰ xal μόνῳ τῷ τετάρτῳ τρόπῳ 

ἐφήρμοζεν. εἰ οὖν συνήγετό τι ἐν δευτέρῳ σχήματι, τὸ ἐνδέχεται οὐδενὶ συνήγετο τὸ 
B τῷ Γ΄ εἰ δὲ τοῦτο ψεῦδος, τὸ B τῷ D ἀνάγκη τινί: τὸ δὲ Α τῷ B ἐνδέχεται 

οὐδενί" γίνεται τὸ πρῶτον σχῆμα τὴν μείζονα ἐνδεχομένην ἔχον xal διὰ τοῦτο ἐνδεχό- 

μένον συνάγον, τὸ À τῷ [᾿ ἐνδέχεται οὐ παντί: ἀλλὰ χαὶ ἐνδέχεται παντί: καὶ οὐδὲν 

ἄτοπον. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐν τῷ τετάρτῳ τρόπῳ ἄτοπόν τι ἕπεται. οὐ μόνον δὲ ταύτῃ δείκνυσιν 

10 ἀσυλλογίστους ἀλλὰ καὶ τῷ δίχην τῶν ἀσυλλογίστων διὰ τῶν ὅρων ἐλέγχεσϑαι: ἔστιν 

γὰρ εὐπορῆσαι ὅρων τὸ ἐξ ἀνάγχης οὐδενὶ συναγόντων" λευχόν, ἄνθρωπος, ἵππος" εἰ 

δὲ τὸ οὐδενὶ ἐξ ἀνάγκης συνάγεται, οὐδὲν ἐνδεχόμενον συνάγεται, οὐ καταφατιχόν, οὐχ 

ἀποφατιχόν, xal διὰ τοῦτο οὐχ ἔστιν ἐνδεχομένου συλλογισμός. ὁ γὰρ Ἀριστοτέλης 

ἀσυλλογίστους δείχνυσι τὰς ἐνδεχομένας συζυγίας οὐ τῷ ἔϑει, τῷ συνάγειν ἐξ ἀνάγχης 

15 παντὶ xai ἐξ ἀνάγχης οὐδενί, ἀλλ᾽ ἀρκεῖται xal ϑατέρῳ μόνον διὰ τὸν εἰρημένον λογι- 

σμόν. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ἐκτίϑεται ὅρους «al τὸ ἐξ ἀνάγκης παντὶ συνάγοντας" λευχόν, 

ζῷον, ἄνϑρωπος. ἀλλὰ μήποτε, ἔστ᾽ ἂν λευχὸν μηδενὶ ζῴῳ ἐνδέχηται, οὐκ ἐνδέ- 

χεται λευχὸν παντὶ ἀνϑρώπῳ, ὡς xal Ἀλέξανδρος μετὰ πολλὰ ἐφιστάνει. οἱ δὲ []λα- 

c 

τωνιχοὶ βουλόμενοι xal ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων ἐν δευτέρῳ σχήματι γίνεσθαι συλλο- 
20 γισμούς, xal τοσούτους ὅσους xal ἐπὶ τῶν ἄλλων τρόπων, ἀντιλέγουσι τοῖς τρισὶ τούτοις 

ἐπιχειρήμασι. τῷ μὲν πρώτῳ λέγοντες ὅτι xal ἡ ἐνδεχομένη καϑόλου ἀπόφασις ἀντι- 

στρέφει πρὸς ἑαυτήν" εἰ γὰρ τὸ Α τοῦ DB χεχώρισται, «al τὸ B τοῦ Α κεχώρισται. 

ὃ μὲν γὰρ Ἀριστοτέλης ἐπὶ τοῦ ἐνδεχομένου τὰς μὲν ἐνδεχομένας ἀντιστροφὰς προσίεται, 
τὰς δ᾽ ἁπλᾶς οὐ προσίεται" οἱ δὲ Πλατωνιχοὶ ἔμπαλιν. χαὶ μᾶλλον οἱ []λατωνιχοὶ 

20 χατορϑοῦσι" περὶ γὰρ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐνδεχόμενον οἱ συλλογισμοὶ | γίνονται, f. 248v 
xai ἐπὶ τούτου αἱ μὲν ἐνδεχόμεναι ἀντιστροφαὶ οὐ συνίστανται, εἰ «ol ἐπὶ τοῦ ἐπ᾽ 

ἴσης, αἱ 8^ ἁπλαῖ συνίστανται, εἰ xal ἐπὶ τοῦ ἐπ᾽ ἴσης μὴ συνίστανται. πρὸς δὲ τὸ 

δεύτερον ὅτι ἀδύνατον τὸ αὐτὸ τῷ αὐτῷ καὶ παντὶ ἐνδέχεσϑαι xal μὴ παντὶ χατὰ τὸ 

ὁ τρίτον ὅτι οἱ ὅροι οὐκ εἰσὶν τοῦ ὡς ἐπὶ τὸ 

᾿ - 

ὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐνδεχόμενον. πρὸς δὲ τ 
30 πολὺ ἐνδεχομένου ἀλλὰ τοῦ ἐπ᾽ ἴσης. 

B ΣΧΗΜΑ. MISIX ENAEXOMENOY ΚΑΙ YIIAPXONTOZ. 

p.97519 Ei δ᾽ ἡ μὲν ὑπάρχειν ἡ δ᾽ ἐνδέχεσϑαι. Διὰ τί ὁ Ἀριστοτέλης ἐπὶ 
τῆς μίξεως ταύτης τὴν μὲν ἐνδεχομένην ἀπόφασιν εἰς κατάφασιν μεταβάλλει, οὐχὶ δὲ 

χαὶ ἀνάπαλιν; ἐπειδή, φησὶν ὁ ̓ Αλέξανδρος, αἱ νῦν ἀποφάσεις χαταφάσεις εἰσὶν τῷ ἔργῳ 

Jó χαὶ εἰς σαφεστέρας καταφάσεις μεταλαμβάνονται: αἱ δὲ χαταφάσεις εἰς τὰς χυρίως 

ἀποφάσεις οὐ δύνανται μεταληφϑῆναι τοῦ τρόπου ἀχεραίου φυλαττομένου. 

Ὅτι ἐπὶ τῆς μίξεως ταύτης xal τοῦ παρόντος σχήματος συλλογιστιχοί εἰσιν ὅσοι 

τῶν ἰδίων τοῦ δευτέρου σχήματος σωζομένων ἔχουσι καϑόλου ἀπόφασιν ὑπάρχουσαν, εἴτε ἐξ 

ἀμφοτέρων χαϑόλου clev εἴτε ἀναμίξ, ἀσυλλόγιστοι δ᾽ ὅσοι μὴ ἔχουσι πρότασιν τοιαύτην, 
y 40 καϑόλου ἀποφατιχὴν ὑπάρχουσαν, εἴτε σώζεται τὰ ἴδια τοῦ σχήματος εἴτε μή. καὶ 

9 πάλιν scripsi: πάλαι P ὃ ἐφήρμοζεν] ἡρ in ras. P! 8 l' scripsi: B P 
ll γὰρ superscr. P! εὐπορῆσαι] ἢ in ras. P 15 μόνον] o alt. ex ὦ corr. P! 

16 ᾿Αλέξανδρος] p. 230,12 sq., sed λευχόν, ἄνθρωπος, γραμματικός et χινούμενον, ζῷον, 

ἄνθρωπος habet τὸ Scripsi: τὰ P 18 μετὰ πολλὰ] p. 232,19 sq. 26 τούτου 

scripsi: τούτων P 21 ad συνίστανται prius in mrg. sup. aser. διὰ τὸ ἰσοδυναμεῖν τὴν 

ἀπόφασιν τῇ καταφάσει, ἵνα μὴ τῆς ἀποφάσεως ἀντιστρεφούσης xal ἡ κατάφασις πρὸς ἑαυτὴν 

ἀντιστρέφῃ P! 28 αὐτὸ] ὁ ex ὦ corr. P 94 ὁ ᾿Αλέξανδρος] p. 218,24---20 
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ὅτι διὰ τοῦτο ἀσυλλόγιστος ὁ τέταρτος τρόπος" μὴ yàp ἔχων οὗτος χαϑόλου ἀπόφασιν 

οὐδὲ τοιάνδ᾽ ἕξει χαϑόλου ἀπόφασιν. x«i ὅτι οἱ ἔχοντες καϑόλου ἀπόφασιν ὑπάρ- 

χουσαν τὸ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον συνάγουσι" μείζων γὰρ γίνεται ἐν πρώτῳ σχήματι 

1| καϑόλου ἀπόφασις ὑπάρχουσα: ἐδέδειχτο δ᾽ ὅτι ἐπὶ τῆς μίξεως ἐνδεχομένου καὶ 

ὅ ὑπάρχοντος τῆς μείζονος ἀποφατιχῆς καϑόλου ὑπαρχούσης ὑποχειμένης τὸ ἐξ ἡμισείας 

ἐνδεχόμενον συνάγεται. αἱ τὴν χαταφατιχὴν ὑπάρχουσαν ἔχουσαι τὴν δ᾽ ἀποφατιχὴν 

ἐνδεχομένην, εἴτε ἄμφω καϑόλου εἴτε ἀναμίξ, ἀσυλλόγιστοι: δύνανται γὰρ ὁμοιοσχή- 

povec γενέσθαι" xal διὰ τὸν χαϑόλου. λόγον, ἐπειδὴ οὐχ ἔχουσι | καϑόλο" ἀποφατιχὴν ἴ.249: 
ὑπάρχουσαν. 

10 Ρ. 971522 ᾿Απόδειξις δ᾽ ἡ αὐτή, ὅτι δύνανται ὁμοιοσχήμονες γενέσϑαι. 

p.37»23 Εἰ δ᾽ ἡ μὲν χατάφασις ἐνδεχομένη. συλλογιστιχὴ αὕτη, ἐπειδὴ 
ἔχει καϑόλου ἀποφατιχὴν ὑπάρχουσαν. ὁμοίως δὲ συλλογιστιχή, χἂν ἡ καϑόλου ἀπόφασις 

ὑπάρχουσα ἐλάττων ἡ" πλὴν τότε δύο ἀντιστροφῶν δεόμεϑα, xal ἀντιστρέφει τὸ Gop- 

πέρασμα: οὐ γάρ ἐστιν ἐνδεχομένη καϑόλο" ἀπόφασις ἀλλ᾽ ὑπάρχουσα χαϑόλου ἀπό- 

15 φασις" τὸ γὰρ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον ἦν τὸ συναγόμενον. 

p. 971534  Kaüdzep ἐν τοῖς πρότερον, τουτέστιν τὸ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον. 

B ΣΧΗ͂ΜΑ. ΜΙΞῚΣ ENAEXOMENOY ΚΑΙ ANATKAIOY. 

"Ev δευτέρῳ σχήματι μίξεως γινομένης ἐνδεχομένου καὶ ἀναγχαίου συλλογιστιχαί 

εἰσιν αἱ ἔχουσαι ἀναγχαίαν χαϑόλου ἀπόφασιν, εἴτε ἄμφω χαϑόλου εἶεν, εἴτε ἡ μὲν 

20 χαϑόλου ἡ δὲ μερική: πλὴν ὅτι ἐπὶ τῶν ἀναμὶξ «al ἄλλου προσδιορισμιοῦ χρεία: δεῖ 

γὰρ τὴν χαϑόλου ἀναγκαίαν ἀπόφασιν μείζονα εἶναι. xal πάντες τὸ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχό- 

pevoy xal ἀναγκαῖον συνάγουσι χαὶ ἀτελεῖς εἰσιν ὡς δι᾽ ἀδυνάτου δειχνύμενοι. xal 

ἁπλῶς, ἃ ἐποίει ἐν τῇ προλαβούσῃ μίξει 7| ὑπάρχουσα καϑόλου ἀπόφασις, ταῦτα νῦν ἡ 

χαϑόλου ἀναγκαία ἀπόφασις. «ai ὁ μὲν πρῶτος τρόπος μιᾶς ἀντιστροφῆς δεῖται ὁ δὲ 
LM ^r € ^N Ῥ 2 ^4 / , - M J ΝΖ LA , 

95 δεύτερος δύο. ὁ δὲ ἐξ ἀμφοτέρων καϑόλου ἀποφατικῶν xal τὴν μείζονα ἐνδεχομένην 

ἔχων τριῶν ἀντιστροφῶν, μιᾶς ἐνδεχομένης xal δύο ἁπλῶν. καὶ ὁ τέταρτος τοῦ δευτέ- 

ρου σχήματος ἀσυλλόγιστός ἐστιν" εἰ γὰρ μὴ ἔχει ὅλως χαϑόλου ἀποφατικήν, οὐδὲ 

τοιάνδ᾽ ἀπόφασιν ἕξει. 

p. 38315 Οὐ μόνον ὅτι ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν, | ἀλλὰ καὶ ὅτι οὐχ f.249v 
€ , ^ L4 ^ ? - t , - ^ ^ Ἂν 80 ὑπάρχει. τὸ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον xal ἀναγχαῖον ὑπάρχον καλεῖ: χαὶ γὰρ τὸ 

ὑπάρχον τὸ μὲν ἔχει τοῦ ἀναγχαίου ὡς ἐχβηβηχός, τὸ δὲ τοῦ ἐνδεχομένου ὡς μετα- 

πῖπτον, ὅπερ καὶ ὑπάρχον χαὶ ἐνδεχόμενον καλεῖ δέει τῆς ἀποφάσεως. χαὶ ὅτι τὸ ἐξ 

ἡμιπείας ἀναγκαῖον wal ἐνδεχόμενον συνάγεται, δείχνυσιν οὕτως" εἰ γὰρ Ψεῦδος τὸ 
ς , 1^ » ' » , ^ M] ld " , € , - 

ὑπάρχον οὐδενί, ἀληϑὲς τὸ ἀνάγκη τινὶ τὸ Β τῷ [᾿, ὅπερ πάλιν ὑπάρχει τινί χαλεῖ: 

35 τὸ δὲ A τῷ B ἀνάγχη οὐδενί: τὸ ἄρα τῷ Τ' ἀνάγχη οὐ παντί: ἀλλὰ καὶ ἐνδέχεται 
παντί" ὅπερ ἀδύνατον: οὐκ ἄρα τὸ B τῷ D ἀνάγκη τινί. καὶ ἐπειδὴ οὐδὲν ἕπεται ἄτο- 

πον «4l τῷ ἀνάγχη οὐ παντί, τὸ οὐδενὶ ἐξ ἀνάγχης συνάγεται, ὅπερ xal κατὰ τοῦ ἐξ 

ἀνάγκης οὐδενὶ φέρεται χαὶ χατὰ τοῦ ἐνδέχεται μηδενί: καὶ διὰ τὸ ποτὲ μὲν χατὰ τοῦ 
ἀναγχαίου φέρεσϑαι ποτὲ δὲ χατὰ τοῦ ἐνδεχομένου ἐξ ἡμισείας ἐστὶν ἀναγκαῖον καὶ 

40 ἐνδεχόμενον. 

1 ante χαϑόλου eras. 2 litt. P 3 post γὰρ eras. 2—93 litt. P 12 ἣ scripsi: 
T. P 20 ἐν scripsi: εἰς P 27 ὅλως scripsi: ὅλη P 95 «à 

δὲ collocavi: inv. ord. P 36 τῶι] t, ut videtur, in ras. P! 38 τὸ ex τοῦ, 

ut vidctur, corr. P! 



69 [AMMONIT] IN ANALYT. PRIOR. c. 19. 90 (Arist. p. 88491---8947] 

p. 38221 "Apa δὲ δῆλον ὅτι οὐ συνάγεται τὸ χατὰ τὸν διορισμὸν ἐνδεχόμενον 
᾽ UJ M Σ * , , AJ -— M t , 1^ ! H ^ ^ ς , 

ἀλλὰ τὸ ἐξ ἡμισείας: εἰ γὰρ ψεῦδος τὸ ὑπάρχον οὐδενί, ἀληϑὲς τὸ ὑπάρχει τινί" 
ὑπάρχει γὰρ τινὶ τὸ ἀναγχαῖον τινί. 

p. 98327 Καὶ τὸ À τῷ μὲν B ἐνδεχέσϑω μηδενί, τῷ δὲ Γ παντὶ ὑπαρ- 
I 22 p , λ) , — f 2 δ [irs ς δ Y Ἄ 960A. M ^ , 5 χέτω ἐξ ἀνάγχης. ἀσυλλόγιστος ἡ ἀγωγὴ αὕτη ὡς μὴ ἔχουσα χαϑόλου ἀναγχαίαν 

ἀποφατιχήν, καὶ ἀσυλλόγιστος "xul τοῦ ἐνδεχομένου χαὶ παντὸς συμπεράσματος, τοῦ 

μὲν ἐνδεχομένου ὡς τὸ ἐξ ἀνάγχης οὐδενὶ συνάγουσα: τὸ γὰρ ἀναγκαῖον παντὸς ἐνδε- 

ομένου ἐστὶν ἀναιρετικόν- ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦ ἀναγχαίου συλλογιστιχή ἐστιν, ἵνα μὴ νομίσῃ MO 

τις διὰ τοὺς ὅρους τοῦ ἐξ ἀνάγκης Οὐδενὶ del τὸ ἐξ ἀνάγχης οὐδενὶ συνάγειν αὐτήν. 

10 ἀσυλλόγιστος οὖν ἐστιν τοῦ ἀναγχαίου, ἐπειδὴ οἱ ἀναγχαῖον συνάγοντες 7| ἄμφω ἀναγ- 

καίας εἶχον ἢ τὴν καϑόλου ἀναγχαίαν ἀπόφασιν, ἵνα «oi τὸ ἐξ ἡμισείας ἀναγχαῖον 

[ἀναγκαῖον] εἴπωμεν ἀναγκαῖον: νῦν δ᾽ οὐδέτερόν ἐστιν. χαὶ εἰσὶν ὅροι τὸ ἀνάγχη 

παντὶ συνάγοντες. καὶ διὰ μὲν τὸ οὐδενὶ οὐδὲν καταφατικὸν συνάγει, διὰ δὲ τὸ ἀνάγχη 

παντὶ οὐδὲν ἀποφατιχόν. 

15 "Oct χίνησις πάσῃ ἐγρηγόρσει ἐξ ἀνάγχης" | 7j γὰρ ἐγρήγορσις ὡς ἔγερσις κίνησίς f. 250r 

ἐστιν. ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἄν, φασί, χίνησις ἐνδέχηται παντὶ ζῴῳ, οὐχ ἔστιν ἐγρηγορός τι, ἵνα 

xai χινῆται. ὥστε οὐ χαλῶς ἔχουσιν οἱ ὅροι. 

p.3853 Οὐδὲ τῶν ἀντιχειμένων καταφάσεων. χαλῶς τὸ πληϑυντιχόν- 

τὸ γὰρ ἀνάγκη οὐδενὶ πᾶσαν κατάφασιν ἀναιρεῖ, ἀναγχαίαν, ὑπάρχουσαν, ἐνδεχομένην. 

20 p.3858.12 Εἰλήφϑω γὰρ τὸ Α τῷ B ἐξ ἀνάγχης μὴ ὑπάρχειν. κἂν 

τῷ D τεϑείη τὸ στερητιχόν, ὡσαύτως. οὗτός ἐστιν ὁ τριῶν ἀντι- 

στροφῶν δεόμενος" αἵ τε γὰρ προτάσεις ἀντιστρέφουσι καὶ τὸ συμπέρασμα. 

Ρ. 9941 Δῆλον δὲ ὅτι χαὶ πάντες ἀτελεῖς. χοινὸν συμπέρασμα τῶν ἐν 

δευτέρῳ σχήματι δύο μίξεων ἐνδεχομένου xal ὑπάρχοντος, ἐνδεχομένου xoi ἀναγκαίου, 

25 ὅτι πάντες ἀτελεῖς (οὐδεὶς γὰρ ἐδείχϑη διὰ τοῦ κατὰ παντὸς χαὶ κατὰ μηδενός, ἀλλὰ 

δι΄ ἀδυνάτου πάντες) wal τὸ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον συνάγουσι. 

p.9932 Καὶ τελειοῦνται διὰ τῶν πρώτων σχημάτων. πληϑυντιχῶς 

γὰρ εἶπεν, ἐπειδὴ πολλαχῶς τὸ πρῶτον σχῆμα" ὁ μὲν γὰρ ἐξ ἐνδεχομένου χαὶ ὑπάρ- 

χοντος ἐν δευτέρῳ σχήματι τελειοῦται διὰ τοῦ ἐν πρώτῳ σχήματι ἐξ ἐνδεχομένου καὶ 

0 ὑπάρχοντος, ὁ δὲ ἐξ ἐνδεχομένου wal ἀναγκαίου ἐν δευτέρῳ σχήματι διὰ τοῦ ἐξ ἐνδε- 

χομένου xai ἀναγκαίου ἐν πρώτῳ σχήματι. 

I XXHMA EZ ΑΜΦΟΊΤΕΡΩΝ ENAEXOMENON. 

p. 9934 "Ev δὲ τῷ τελευταίῳ σχήματι. Ἴδιον τοῦ τρίτου σχήματος ἐπὶ τῶν 
ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων τὴν μίαν πρότασιν χαϑόλου εἶναι: ἐκ δύο γὰρ μεριχῶν 

35 οὐδεὶς γίνεται συλλογισμός. δώδεκα δὲ νῦν εἰσι συλλογισμοί: ἢ γὰρ ἄμφω καϑόλου, ἢ 

ἡ μὲν καϑόλου ἣ δὲ ἐν μέρει, xal τοῦτο διχῶς παρὰ τὴν μείζονα wai ἐλάττονα πρό- 

τασιν, χαὶ ἕχαστον τῶν τριῶν τετραχῶς παρὰ τὸ ποιόν. wal ἕχαστον τὸ χυρίως ἐνδε- 
χόμενον συνάγει. 

c οἐὉ ΄ Ρ. 911 Καὶ ὅταν ἡ μὲν ἐνδέχεσϑαι ἡ δ᾽ ὑπάρχειν. καίτοι τότε οὐχ ἀεὶ 

40 τὸ χυρίως ἐνδεχόμενον συνάγεται" ὅταν γὰρ ἡ ὑπάρχουσα χαϑόλου ἀπόφασις ἢ, τὸ 

4 ἐνδεχέσϑω) ὦ in ras. P! 10. 11 ἀναγχαίας scripsi: ἀναγχαῖον P 12 ἀναγ- 
χαῖον prius delevi τὸ scripsi: τοῦ P 16 ἐνδέχεται P 23 συμ- 

περασμάτων ἐν P 29 τελειοῦται scripsi: τελειοῦνται P 89 τότε] τό in ras. P! 
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[AMMONII] IN ANALYT. PRIOR. c. 20. 21 [Arist. p. 9927—^14] 

ὑπάρχον συνάγεται, ὥσπερ xal ὅταν ἡ ἀναγχαία χαϑόλου ἀπόφασις ἢ. τὸ ἐξ ἡμισείας 
ἐνδεχόμενον χαὶ ἀναγκαῖον συνάγεται. ἢ ἐπειδὴ τὸ ὑπάρχον ἐνδεχόμενόν ἐστιν τῷ μὴ 

ἀεὶ εἶναι, ὡς ἐπὶ τῆς μίξεως ἐνδεχομένου | wai ὑπάρχοντος ἀεὶ ἐνδεχόμενον ἔφη f. 25 

συνάγεσϑαι. 

Ρ. 9919 Οὔτ᾽ ἀναγκαῖον οὔτε ὑπάρχον ἀλλὰ τὸ κυρίως ἐνδεχόμενον. 

ἐφεξῆς δὲ τὸ ἐξ ἡμισείας ἀναγκαῖον wol ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον ὑπάρχον χαλεῖ: χαὶ 

γὰρ τὸ ὑπάρχον τοῦ μέν, τοῦ ἀναγκαίου, ἔχει τὸ ἐχβεβηχέναι, τοῦ δέ, τοῦ ἐνδεχομένου, 

τὸ μὴ δύνασϑαι ἔτι εἶναι. 

p.39211 Ληπτέον δὲ χαὶ ἐν τούτοις. ὅτε ἣ ἀναγχαία χαϑόλου ἀπόφασίς 

ἐστιν, ληπτέον ἐνδεχόμενον χαὶ νῦν τὸ ἐξ ἡμισείας. 

Ρ- 99.194 ᾿Αντιστραφεισῶν δὲ τῶν προτάσεων. χαίτοι μία ἀντιστρέφεται, 

7| ἐλάττων. ἡ (ἡ) αὐτὴ οὐδενὶ οὖσα πρῶτον γίνεται παντὶ χατὰ τὴν ἐνδεχομένην ἀντι- 

στροφήν, εἶτα τινὶ χατὰ τὴν ἁπλῆν ἀντιστροφήν : δύο οὖν αἱ ἀντιστρεφόμεναι προτάσεις, 

7| οὐδενὶ χαὶ 7| παντί, εἰ xal περὶ τοὺς (αὐτοὺς) ὅρους ἀμφότεραι. 

Ρ. 99429 Τὸν αὐτὸν τρόπον ἐχόντων (x&v) ὅρων ὅνπερ ἐπὶ τοῦ ὑπάρ- 
χειν. πῶς οὐ Ψεῦδος τοῦτο, εἰ ἐπὶ μὲν τῶν ἐνδεχομένων δύναται ἡ μὲν ἐλάττων 

ἀποφατιχὴ εἶναι, ἐπὶ δὲ τοῦ ὑπάρχοντος οὐ δύναται; ἢ οὐδ᾽ ἐπὶ τῶν ἐνδεχομένων ὡς 

ἀποφατιχὴ ἣ ἐλάττων συλλογισμὸν ποιεῖ, ἀλλ᾽ ὡς δυναμένη μεταλαμβάνεσϑαι εἰς 

κατάφασιν. 

p.39a31 Kai οὐκ ἔστι συλλογισμός. πῶς οὐχ ἔστι συλλογισμὸς ἐπὶ τῶν 

ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων; 7, τῆς ἐλάττονος ἀποφατιχῆς μενούσης 7, μὴ οὔσης χαϑόλου 

προτάσεως. 

Γ ΣΧΗ͂ΜΑ. ΜΙΞΙΣ ENAEXOMENOY ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΝΊΟΣ. 

p.39»7 Ἐὰν δ᾽ ἡ μὲν ὑπάγειν ἣ δ᾽ ἐνδέχεσϑαι. Οχτωχαίδεχα γίνονται 

συλλογισμοί: οἱ γὰρ ἕξ διπλασιάζονται παρὰ τὴν τάξιν τῶν τρόπων καὶ προστίϑενται 
μὴ A] A , , 2 δ » NN * 3 * ^S ^ — ἕτεροι ἕξ τὴν ἐλάττονα ἐνδεχομένην ἀποφατιχὴν ἔχοντες. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ xol τῆς 
ἑξῆς μίξεως τοσοῦτοί εἰσι συλλογισμοί. ἴδιον δὲ τῶν δύο τούτων μίξεων τὸ μίαν 

63 

(v 

χαϑόλου εἶναι | «al τὴν ἐλάττονα καταφατιχήν, ἐὰν μὴ ἐνδεχομένη ἡ ἀλλ᾽ ὑπάρ- f. 251r 
χουσα 7, ἀναγκαία. 

p.39»9 Καὶ οὐχ ὅτι ὑπάρχει. καίτοι ὑπάρχον συνάγεται τῆς ὑπαρχούσης 
καϑόλου ἀποφατιχῆς οὔσης. ἢ οὐκ ἀεὶ συνάγεται ὑπάρχον, ἀεὶ δ᾽ ἐνδεχόμενον" τὸ 

γὰρ κοινόν. 

p.3959 Συλλογισμὸς δ᾽ ἐστὶ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐχόντων τῶν ὅρων 

ὃν χαὶ ἐν τοῖς πρότερον" ὡς γὰρ ἐν πρώτῳ al δευτέρῳ σχήματι, οὕτως xal νῦν 

ἐπὶ τῶν μίξεων ἐνδεχομένου καὶ ὑπάρχοντος κυρίως ἐνδεχόμενον συνάγεται, εἰ μὴ τύχῃ 

1| ὑπάρχουσα καϑόλου ἀπόφασις οὖσα. 

p.99514 Ὅτε γὰρ ἡ ἑτέρα τῶν προτάσεων. ἔδει μὲν εἰπεῖν ὅτι τὸ χυρίως 

ἐνδεχόμενον συνάγεται, ἐπειδὴ ἀνῆχται εἰς τρόπον τοῦ πρώτου σχήματος μὴ ἔχοντα 

2 τῶ ex τὸ corr. P! 3 εἶναι superser. P! ἢ τοῦ primum ex τὸ corr. P! 

τοῦ tert. seripsi: τὸ P 8 immo τὸ δύνασθαι μηχέτι 11 μία] t in ras. ex 

corr. P 12 ἣ alt. addidi 14 αὐτοὺς addidi 15 τῶν ex Arist. addidi 

2] μὲν οὔσης 7| P 26 ἴδιον scripsi: ἰδίως P τούτων scripsi: τῶ τῶν P 

7 



64 [AMMONII] IN ANALYT. PRIOR. c. 21. 22 [Arist. p. 39514—40^12] 

χαϑόλου ἀπόφασιν ὑπάρχουσαν" ὃ δὲ ἀντὶ τούτου φησὶν vOv, xal ἑξῆς δὲ τὸ αὐτὸ ἐρεῖ, 
ὅτι ἐνδεγόμενον συνάγεται, ἐπειδὴ δέδεικται ἐν πρώτῳ σχήματι τῇ χείρονι ἑπόμενον τὸ 

συμπέρασμα ἐπὶ τῆς μίξεως ἐνδεχομένου χαὶ ὑπάρχοντος. 

p.39*31 Εἰ δ᾽ ἡ μὲν κατάφασις χαϑόλου ἡ δ᾽ ἐν μέρει στερητιχή. 

ὅ τὸν πέμπτον τρόπον, ὅς ἐστιν ἐχ τοῦ παντὶ xal οὐ παντί, τὸν ἔχοντα τὴν καϑόλου 

ὑπάρχουσαν τὴν δὲ μεριχὴν ἐνδεχομένην δι᾿ ἀδυνάτου δείχνυσιν οὕτως: τὸ Α οὐ παντὶ 

τῷ Γ ἐνδεχομένως: τὸ B παντὶ τῷ D ὑπαρχόντως: λέγω ὅτι τὸ Α τῷ B οὐ παντὶ 

ἐνδέγεται: εἰ γὰρ μή. τὸ Α τῷ B παντὶ ἐξ ἀνάγχης, τὸ δὲ B παντὶ τῷ T' ὑπαρχόντως" 

ὁ ἃ ἄρα παντὶ τῷ D ἐξ ἀνάγκης" τῇ γὰρ μείζονι ἕπεται τὸ συμπέρασμα ἐν πρώτῳ 

10 σχήματι ἐπὶ τῆς μίξεως ὑπάρχοντος xal ἀναγκαίου: ἀλλὰ xol ἐνδέχεται μὴ παντὶ τὸ 

Α τῷ D: ὅπερ ἀδύνατον. ἀλλὰ [xal] διὰ τί τὸν τρόπον τοῦτον οὐχ ἔδειξε δι᾽ ἀντι- 

στροφῆς; ἢ ὅτι πολλῶν ἀντιστροφῶν ἐδέετο: τεσσάρων γάρ" ἔδει γὰρ τὴν μείζονα πρό- 

τασιν τὴν οὐ παντὶ ποιῆσαι τινί, εἶτα τὴν τινὶ πρὸς ἑαυτὴν ἀντιστρέψαι χατὰ τὴν 
D ^ , ἁπλῆν, εἶτα τὸ συμπέρασμα τὸ τινὶ πρὸς ἑαυτὸ ἀντιστρέψαι, εἶτα μεταλαβεῖν αὐτὸ εἰς 

15 τὸ οὐ παντί, ἵνα μὴ κατάφασις συναχϑῇ ἐκ χαταφάσεως xal ἀποφάσεως. 

Ρ. 4012 Ἢ ἐν τοῖς καϑόλου καὶ διὰ τῶν | αὐτῶν ὅρων. ἀλλ᾽ οὐχ ἴ 251» 
εἶπεν ὅρους ἐπὶ τῶν ἐξ ἀμφοτέρων χαϑόλου ἐνδεχομένων ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν ἐξ ἀμφοτέρων 

μερικῶν ἐνδεχομένων. ἣ τὰς ἐξ ἀμφοτέρων μερικῶν ἐνδεχομένων χαϑόλου χαλεῖ νῦν 

ὡς OU ὅλου τὸ ἐνδεχόμενον ἐχούσας. 

20 XXHMA T MIEE9X ENAEXOMENOY ΚΑΙ ANAT'KAIOY. 

p.40a24 Εἰ ὃ’ ἐστὶν ἡ μὲν ἀναγκαία τῶν προτάσεων ἡ δ᾽ ἐνδεχομένη. 
“Ὅτι τῆς ἀναγχαίας χαϑόλου ἀποφάσεως οὔσης χαὶ ἐνδεγόμενον μηδενὶ χαὶ ὑπάρχον 

μηδενί φησι συνάγεσθαι, οὐ μὴν τὸ ἐξ ἀνάγκης οὐδενί: ἄλλο γὰρ τὸ οὐδενὶ ἐξ ἀνάγκης 

τὸ ἀναιροῦν τὸν τρόπον, ὃ καὶ συνάγεται παρὰ τὸ ἐξ ἀνάγχης οὐδενί. 

25 Ρ.401418 Οὕτω γὰρ συνέπιπτεν ἐπὶ τοῦ πρώτου σχήματος. τὸ χυρίως 

ἐνδεχόμενον ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι συνήγετο, ὅτε οὐχ ἦν ἡ ἀναγκαία χαϑόλου 

ἀπόφασις. 

Ρ. 40421 Ἔσται δὴ πάλιν τὸ πρῶτον σχῆμα. ὑπάκουσον τὸ χυρίως ἐνδε- 

χόμενον συνάγον" τούτου γὰρ τὴν αἰτίαν ἐπάγει. 
80 p. 40196 “Ὅροϊ. νῦν τὸν μέσον τῇ προφορᾷ καὶ οὐ τὸν τελευταῖον μέσον λαμ.- 

βάνει τοῦ σχήματος, τὸν ἵππον. 

ΥΠΝΟΣ ΚΑΘΕΥΔΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΥΠΝΟΣ ΕΓΡΗΓΌΡΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

IIIIOX 1ΠΠῸΣ 

Ρ. 40012. Φανερὸν οὖν «ai ἐν τούτῳ τῷ σχήματι πότε. ὅτε μία 

35 χαϑόλου ἐστὶν καὶ ἡ ἐλάττων καταφατιχή, εἴτε ὑπάρχουσά ἐστιν 7| ἀναγκαία. πῶς. 

τῆς ἀποφατιχῆς ἐνδεχομένης εἰς κατάφασιν μεταβαλλομένης wal ἢ δι᾿ ἀντιστροφῆς ἢ 

4 μέρεϊ et ἴῃ ras. P! 5 ὅς scripsi: & P ob scripsi: ὃ P 

11 Γ scripsi: B P x«i ut e vs. 10 illatum delevi 2] ἐνδέχεται P 

26 ὅτε scripsi: οὔτε P 90 supra τῇ προφωρᾶι (sic) scriptum τῇ φωνῇ P 95 εἴτε 

scripsi: οὔτε P 
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δι᾿ ἀδυνάτου. | xal πότε τοῦ ἐνδέχεσϑαι καὶ πότε τοῦ ὑπάρχειν. τὸ f. 252r 
χυρίως, φησίν, ἐνδεχόμενον συνάγουσιν οἱ μὴ ἔχοντες τὴν ἀναγκαίαν χαϑόλου ἀπο- 

φατιχήν. 

ΣΥΝΟΨΙΣ ἸῺΝ ΜΙΞΕΩΝ. 

5 Τριῶν ὄντων τρόπων, ὑπάρχοντος, ἀναγκαίου, ἐνδεχομένου, τριῶν δὲ χαὶ σχημάτων 

ἐννέα εἰσὶν αἱ πᾶσαι μίξεις. χαὶ ἐπὶ μὲν τῆς μίξεως ὑπάρχοντος καὶ ἀναγχαίου ἐν μὲν 

πρώτῳ σχήματι τῇ μείζονι βούλεται ἕπεσϑαι τὸ συμπέρασμα, ἐν δὲ δευτέρῳ τῇ ἀντι- 
ν ' - E , "s ^x , M Σ ᾽ - PR 

στρεφομένῃ ἐν τῇ εἰς τὸ πρῶτον σχῆμα ἀναγωγῇ, ἐν δὲ τρίτῳ τῇ μὴ ἀντιστρεφομένῃ, 

ὅταν δηλαδὴ OU ἀντιστροφῆς γένηται ἡ ἀπόδειξις, εἰ δὲ δι᾿ ἀδυνάτου μόνον, ὡς 
10 ἐν τῷ τετάρτῳ τοῦ δευτέρου χαὶ τῷ πέμπτῳ τοῦ τρίτου, τῇ χείρονι. ἐπὶ δὲ τῶν 

λοιπῶν ἕξ μίξεων τὸ χυρίως ἐνδεχόμενον συνάγεσθαι, εἰ μὴ τύχῃ ἡ συμπλεχομένη 

τῇ ἐνδεχομένῃ προτάσει χαϑόλου ἀποφατικὴ ὑπάργουσα πάντως ἣ ἀναγχαία: τότε γὰρ 

ἐπὶ μὲν ἐνδεχομένου καὶ ὑπάρχοντος τὸ ὑπάρχον συνάγεσϑαι, ἐπὶ δὲ ἐνδεχομένου 

χαὶ ἀναγχαίου τὸ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον wal ἀναγκαῖον. οἱ δ᾽ ἑταῖροι αὐτοῦ «cl οἱ 
^ - , 

15 Π]λατωνιχοὶ ἀεὶ τῇ χείρονι ἕπεσϑαι τὸ συμπέρασμα βούλονται ἐπὶ τῶν ἐννέα μίξεων. 
- 

ΕἸΣ TAX ΜΊΞΕΙΣ. 

Ρ- 40017 Ὅτι μὲν οὖν οἱ ἐν τούτοις τοῖς σχήμασι. Διδάξας ὁ ᾿Αριστο- 
τέλης πάντας τοὺς χατηγοριχοὺς συλλογισμούς, ἁπλοῦς, μιχτούς, ἀνάγει νῦν πάντας 

τοὺς συλλογισμούς, χατηγοριχούς, ὑποϑετιχούς, ἐπ᾽ εὐϑείας, δι᾿ ἀδυνάτου, ἁπλοῦς, συν- 

20 ϑέτους, εἰς τὰ τρία σχήματα. χαὶ τέως τοὺς ἁπλοῦς κατηγοριχούς, οἱ χαὶ πάντως ἐπ᾽ 

εὐϑείας εἰσίν, τὸν τρόπον τοῦτον" εἰ δέοι δεῖξαι τὴν ΑΒ πρότασιν, ἢ οὐ ληψόμεϑά τι ἢ 

ληψόμεϑα πρὸς χατασχευὴν αὐτῆς ἀλλ᾽ εἰ μὲν τὸ πρῶτον, τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτησόμεϑα-" 
) "4 ALCUN. f. b MEL] i , 2 5 H A eu 2 , / ! εἰ δὲ τὸ δεύτερον, ἢ Ev ἢ πολλά: ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἕν, οὐ γίνεται συλλογισμός: τεθέντων 
" - 2 5 2 , ^ ue ἐπ ) δὰ APIS PEST A Ἃ , ^ 

γὰρ τινῶν, ἀλλ᾽ ob τεϑέντος τινὸς οὗτος γίνεται. εἰ δὲ πολλά, ἢ δύο ἢ πλείονα: χαὶ 
: εἰ δύο, ἀμφοτέρων τῶν AB ὅρων ἤρτηται: ὃ μὲν γὰρ ἁπλῶς συλλογισμὸς £x τῶν 

ἁπλῶς προτάσεων, ὁ δὲ τοῦδε ἐχ {τῶν τοῦδε, xal ὁ πρὸς τόδε ἐχ τῶν πρὸς τόδε, ὁ 

τϑ c 

€ 4 
δὲ τοῦδε πρὸς τόδε ἐχ τῶν τοῦδε πρὸς τόδε. ἕξουσιν οὖν | at δύο προτάσεις χοινὸν f. 252v 

ὅρον" xal οὗτος 7| ἐν ἀμφοτέροις χατηγορεῖται ἢ ἐν ἀμφοτέροις ὑπόχειται 7, ἀναμίξ" xal 

γίνονται τὰ τρία σχήματα. ὁμοίως δὲ xal ὁ σύνϑετος κατηγορικὸς συλλογισμὸς ὑπὸ τὰ 

30 τρία σχήματα ἀνάγεται" δύο γάρ εἰσιν αἱ χύριαι αὐτοῦ προτάσεις: αἱ δ᾽ ἄλλαι προσυλλο- 

γισμοὺς ποιοῦσιν, ὡς ἑξῆς δείχνυσιν. χαὶ οἱ δι᾿ ἀδυνάτου δὲ συλλογισμοὶ σύνϑετοι ὑπο- 
ϑετιχοὶ ὄντες ὑπὸ τὰ τρία σχήματα τελοῦσι" xol οἱ ἁπλοῖ δὲ ὑποϑετικοί. οἱ μὲν OU 

ἀδυνάτου, ἐπειδὴ δεόνται χατηγοριχοῦ συλλογισμοῦ τοῦ τὸ ἀδύνατον δειχνύντος, οἷον 

τοῦ γεωμετριχοῦ ϑεωρήματος τοῦ δειχνύντος διὰ χατηγοριχοῦ συλλογισμοῦ πῶς, cl 7) 

35 διάμετρος τῇ πλευρᾷ σύμμετρος, 6 αὐτὸς ἀριϑμὸς «ol ἄρτιος χαὶ περιττός" οἱ δ᾽ ἁπλοῖ 

ὑποϑετιχοί, ἤτοι οἱ ἐπ᾽ εὐθείας, ἐπειδὴ δέονται χατηγοριχοῦ συλλογισμοῦ τοῦ τὴν 

πρόσληψιν δεικνύντος" δεῖ γάρ, φησὶν Ἀριστοτέλης, ἐν τοῖς ὑποϑετιχοῖς συλλογισμοῖς 

τὸ μὲν συνημμένον ὡμολογῆσϑαι πάντως, τὴν δὲ πρόσληψιν ἀμφιβάλλεσϑαι. χαὶ εὖ 

γε ἀμφότερα" εἰ γὰρ ἀμφιβάλλοιτο τὸ συνημμένον, ἀμφιβάλλεται καὶ τὸ ὑποϑετιχοὺς 

' ante πρώτῳ et δευτέρῳ add. τῷ f. 196vP. (— P) 8 óc τ᾿ (sic) P 9 δηλαδὴ 

P^: δῆλον P 10 post τετάρτῳ add. τρόπῳ Ρὺυ post χείρονι add. τῶν προτά- 

σεων Pb 26 τῶν prius addidi 91 et 38 πρόσληψιν scripsi: πρόληψιν P 

Comment, Arist. IV 6. Ammon. in Anal. Prior. 2 
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3 M τ ^ € , M , 9 / δι " H αὐτοὺς εἶναι, xal ὁ χατασχευάζων τὸ συνημμένον ἅμα χατασχευάζει xal ὅτι ὑποϑετιχοί 
εἰσιν" xol εἰ ὡμολόγηται xal ἣ πρόσληψις, οὐδ᾽ ὑποϑετιχοῦ συλλογισμοῦ χρεία. καὶ 

ἄλλως δὲ χαϑόλου πᾶς ὑποϑετιχός, ἐπ᾽ εὐθείας xal δι᾿ ἀδυνάτου, χατηγοριχοῦ συλλο- 

γισμοῦ δεῖται: εἰ γὰρ ἀεὶ ὑποϑέσεις δι᾿ ὑποθέσεως χατασχευάσομεν, οὐδέποτε στησό- 

9 μεϑα. εἰ οὖν πᾶς ὑποϑετιχὸς συλλογισμὸς χατηγοριχοῦ δεῖται, πᾶς δὲ χατηγοριχὸς διὰ 

τῶν τριῶν σχημάτων γίνεται, xol πᾶς ἄρα ὑποϑετιχὸς καὶ πᾶς συλλογισμὸς τῶν τριῶν 

σχημάτων δεῖται. καὶ διὰ τοῦτο ἅπασα πίστις εἰς τὸ πρῶτον ἀνάγεται σχῆμα xal τοῦ 

πρώτου σχήματος εἰς τοὺς χαϑόλου συλλογισμούς. 

Ρ. 400 117 Ὅτι μὲν οὖν. ἐπειδὴ δέδειχται ὅτι οἱ ἐν τοῖς τρισὶ σχήμασι συλλο- 

10 γισμοὺ ὑπὸ τὸ πρῶτον σχῆμα ἀνάγονται χαὶ τοὺς τοῦ πρώτου καϑόλου δύο συλλο- 

γισμούς, δείξομεν νῦν ὅτι xal πᾶς [κατηγοριχὸς] συλλογισμὸς οὕτως ἔχει, εἰ πρότερον f.253 

δείξωμεν ὅτι πᾶς χατηγοριχὸς συλλογισμὸς ὑπὸ τὰ τρία σχήματα ἀνάγεται, οὐ μόνον 

δὲ πᾶς χατηγοριχὸς συλλογισμὸς οὕτως ἔχει ἀλλὰ χαὶ πᾶς ὑποϑετιχός, οὗ μέρος ὁ δι᾽ 
275 , "y * ' NN M ΄ € , 3. - & ' OO 25 ΄ 
ἀδυνάτου" πᾶς μὲν γὰρ δι᾿ ἀδυνάτου ὑποϑετιχός, οὐ πᾶς δὲ ὑποϑετιχὸς δι᾿ ἀδυνάτου, 
e M E * j rJ , , , - ? ^5 3 , / 5 ὥσπερ xai πᾶς μὲν κατηγορικὸς ἐπ᾽ εὐθείας, οὐ πᾶς δ᾽ ἐπ᾽ εὐθείας κατηγορικός" ἐπ 
εὐθείας γὰρ ἀλλ᾽ οὐ χκατηγοριχὸς ὅδε: ἀριϑμὸς ἢ ἄρτιος ἢ περιττός ἐστιν’ ἀλλὰ μὴν 
οὐχ ἄρτιος: περιττὸς dpa. 

» σι 

p.40»33 Τὸ δὲ l κατὰ μηδενός. ἵνα ἢ τὸ πρῶτον σχῆμα" τὸ Α χατὰ τοῦ 

D, τὸ Γ χατὰ τοῦ Δ. 

20 p.40534 Μηδ᾽ ἄλλο xac) ἐχείνου. ἵνα ἡ τὸ τρίτον σχῆμα" τὸ Α καὶ Δ 

χατὰ τοῦ D. τὸ δὲ δεύτερον παρῆχεν ὡς διὰ τῶν ἄχρων εἰσφερόμενον. 

p. 40534 Μηδὲ κατὰ τοῦ A ἕτερον. πάλιν τὸ πρῶτον σχῆμα" τὸ Δ κατὰ τοῦ 
Α, τὸ Α χατὰ τοῦ Γ. 

p. 40537 ᾿Βὰν μὲν οὖνληφϑῇ τὸ Α xac? ἄλλου ἢ ἄλλο κατὰ τοῦ Α. ὅτι 
25 οὐ δεῖ πρὸς μόνον τὸν μείζονα ὅρον συνῆφϑαι τὰς προτάσεις. 

Ρ. 40»38 Ἢ κατὰ τοῦ Γ' ἕτερον. ἵνα ἡ τὸ τρίτον σχῆμα" τὸ À (xol Δ) κατὰ 

τοῦ P. πάλιν δὲ μόνῳ τῷ μείξονι συνημμέναι εἰσὶν αἱ προτάσεις. 

p.40»40 Οὐδ᾽ ὅταν. ὅτι [οὐ] δεῖ ἀμφοτέρων τῶν ἄχρων τοῦ συμπεράσματος 

ἀπηρτῆσϑαι τὰς προτάσεις. 

80 p.41218 Ὃ γὰρ αὐτὸς λόγος. ὅτι πᾶς σύνϑετος χατηγορικὸς ὑφ᾽ ἕν τῶν 

τριῶν σχημάτων ἀνάγεται" δύο γὰρ αὐτοῦ αἱ χύριαι προτάσεις" αἱ δ᾽ ἄλλαι προσυλλο- 

γισμὸν ποιοῦσιν. 

p. 41421 (Oct μὲν οὖν οἱ δειχτιχοί.) ὅτι τοὺς ἐπ᾽ εὐϑείας δειχτιχοὺς χαλεῖ, 
' «UIN. 215 , Ana ^s x ? 5» , , t 3. , ^ 

τοὺς δὲ δι΄ ἀδυνάτου χύχλῳ, ἐπειδὴ οἱ μὲν ἐπ᾽ εὐθείας σύντομοι ὡς αὐτόϑεν τὸ mpo- 

80 κείμενον δειχνύντες (καὶ γὰρ ἣ εὐϑεῖα ἐλαχίστη πασῶν τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἐχουσῶν, 

ὅϑεν xoi τὸ εὐθέως ἀπὸ τῆς εὐϑείας εἴρηται), οἱ δὲ δι᾽ ἀδυνάτου πολλὴν ὁδὸν βαδί- 

ζουσι τὰ ἀντιχείμενα ἀναιροῦντες, ἵνα τὰ προχείμενα εἰσαγάγωσιν, ὅϑεν καὶ χύχλον ἐν 
τῇ συνηϑείᾳ φαμὲν ἐπὶ τῶν μαχρᾶς ὑποϑέσεως δεομένων. 

Ρ.41124 Τὸ μὲν ψεῦδος περαίνοντες συλλογίζονται. ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης 

40 τὸν μὲν κατηγοριχὸν καὶ συλλογισμὸν ἁπλῶς χαλεῖ, τὸν δ᾽ ὑποϑετιχὸν συλλογισμὸν τὸ 

σ 
2 πρόσληψις scripsi: πρόληψις P 10 τοὺς τοῦ scripsi: τοῦ P 11 χατηγοριχὸς, 

supra quod, non inter lineas sed in versu antecedenti ante χαϑόλου, scripsit ὑποθϑετιχὸς 

P (cf. ad p. 10,21), ut e vs. 12 illatum delevi 22 ad ἕτερον in mrg. aser. BA P 

26 τρίτον scripsi: B P καὶ Δ addidi cf. vs. 20 28 ob ut e vs. 25 illatum 
delevi 91 ἀνάγεται seripsi: ἀνάγονται P κύριαι seripsi οἵ. p. 65,20: καίριαι P 

91. 92 an προσυλλογισμοὺς ἢ cf. p. 65,30. 31 39 lemma addidi 35 δειχνύντες] 
0 ex 6 corr. P 
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συναμφότερον μόνον, οὐδέποτε δὲ ἁπλῶς συλλογισμόν, | ὡς οὐδὲ τὸν νεχρὸν dw- f. 253" 
ϑρωπον μόνον. τὸ ἀδύνατον οὖν, φησίν, τὸ ἐν τῷ ὑποϑετιχῷ συλλογισμῷ χατηγοριχὸς 

συλλογισμὸς δείχνυσιν, οἷον ὁ αὐτὸς οὐ τὸς ἄρτιος ἅμα χαὶ περιττός, εἰ ἡ διάμετρος 

τῇ πλευρᾷ σύμμετρος. τὸ δὲ pou ὃ ὑποϑετιχὸς συλλογισμὸς δείκνυσιν ἐπεὶ d 

5 ἡ διάμετρος τῇ πλευρᾷ ed ἢ ἀσύμμετρος καὶ οὐχ ἔστιν aoc Qne διά τι Mp 
χατηγοριχόν, ἀσύμμετρον dpa. διὸ καὶ ὑποϑετικὸς λέγεται ὁ OU ἀδυνάτου καίπερ 2i 
χατηγοριχῷ συλλογισμῷ χρώμενος, ἐπειδὴ λήμμά ἐστιν ὃ χατηγοριχός, τὸ δὲ προκεί- 

μενον ὁ ὑποϑετιχὸς δείχνυσιν. 

p. 41480 “Ὅτι ἀντίφασιν καλεῖ τὸ ἀντιχείμενον μόριον τῷ προχειμένῳ εἰ 

10 ἀπόδειξιν. 

p. 41337 “Ὡσαύτως δέ. ὅτι ob μόνοι τῶν ὑποθϑετιχῶν οἱ δι᾽ ἀδυνάτου εἰς τὰ 

τρία σχήματα ἀνάγονται ἀλλὰ xal χαϑόλου πάντες οἱ ὑποϑετιχοί: xal γὰρ οἱ ἐπ᾽ 

εὐθείας ὑποθετιχοί: τὰ γὰρ ἀμφιβαλλόμενα ἐν τοῖς ὑποϑετιχοῖ 

γισμοῦ δειχνύουσιν, ἵνα μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον προέλϑωσιν δι᾿ ὑποῦ 
15 προπαραλαμβανομένας ὑποϑέσεις. 

Ρ. 41499 “Ὅτι τὸ παρὰ τοῖς Στωιχοῖς λεγόμενον πρόσληψιν ved μετά- 
USE χαλεῖ E διὰ τὸ μεταλαμβάνεσϑαι ἀπὸ ἀμφιβόλου εἰς ὁμολογούμενον" οὐχέτι γὰρ 

μετὰ τοῦ “εἰ λέγεται ἀλλὰ μετὰ τοῦ "ἀλλά". χατὰ πόθου δὲ χαλεῖ ὁ ᾿Αριστοτέλης 

τὴν τές τὴν ἰσοδυναμοῦσαν συλλογισμῷ τὴν δύο ὅρους ἐνεργείᾳ ἔχουσαν xal ἕνα 

20 [δὲ] δυνάμει" χαϑ' οὗ ὁ ἄνθρωπος, κατὰ τούτου ζῷον. 

“Ὅτι δόγματα Ἀριστοτέλους τὸ ἐν τοῖς ὑποϑετιχοῖς τὸ συνημμένον ὡμολογῆσϑαι χαὶ 
τὸ τὴν πρόσληψιν πάντως χατασχευάζεσϑαι, xol ἄμφω ταῦτα ἐδείξαμεν ἀληϑῆ ἐν τῇ 

ϑεωρίᾳ. 

eo L2] 

oig διὰ κατηγορικοῦ συλλο- 

ἔσεως ἀεὶ δεικνύντες τὰς 

p. 41240 Ὅτι οὐ μόνον οἱ ὑποϑετιχοὶ οἱ μιχτοὶ ἐχ χατηγοριχοῦ συλλογισμοῦ xol 

25 ὑποϑετιχοῦ εἰς τὰ τρία σχήματα ἀνάγονται διὰ μέσου τοῦ χατηγορικοῦ ἀλλὰ xoi οἱ OU 

ὅλου ὑποϑετιχοί: εἰ ἄνϑρωπος. xai ζῷον εἰ ζῷον, ἔμῳ * εἰ ἄνϑρωπος ἄρα, ἔμψυχγο" puros, xoi ζῷον" εἰ ζῷον, ἔμψυχον εἰ ἄνϑρωπος ἄρα, ἔμψυχον. 
xal οἱ κατὰ πρόσληψιν δὲ συλλογισμοὶ | εἰς τὰ τρία σχήματα ἀνάγονται" xa^ οὗ τὸ 1.354: 
A, καὶ τὸ Β΄ τρίτον γάρ ἐστιν σχῆμα. καὶ οὐδὲ διὰ μέσου ἄλλου εἰς τὰ τρία σχήματα 
λ - ^? tr € 9 —Hs ^ Ὡς ^ i - f , ! " , , t - S Cae τελοῦσιν οἱ δ᾽ ὅλου ὑποϑετιχοὶ xal οἱ χατὰ πρόσληψιν, καϑάπερ πάντες οἱ μιχτοὶ ὑπο- 

30 ϑετιχοί, ἀλλὰ διὰ τὴν πλοχὴν τὴν οἰχείαν. πᾶσα ἄρα χατασχευὴ ὑπὸ τὰ τρία σχήματα 
ἀνάγεται" τοῦτο δὲ ἦν τὸ προχείμενον. 

ΠΕΡΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜῺΝ EK TOY MONOBIBAOY ΑΜΜΩΝΙΟΥ͂. 

* 2 Ἐπειδὴ τοὺς μὲν χατηγοριχοὺς συλλογισμοὺς ἀνελλειπῶς ὁ Ἀριστοτέλης ἐλεπτούρ- 
γησε, τοὺς ἁπλοῦς πάντας, τοὺς μιχτοὺς πάντας, τὰ σχήματα πάντα, τοὺς τρόπους 

35 πάντας, τῆς δὲ τῶν ὑποθετικῶν τεχνολογίας οὐ πάνυ φαίνεται φροντίσας (μόνον γάρ 

φησιν περὶ αὐτῶν ὅτι οἱ δι᾿ ἀδυνάτου μέρος τῶν ἐξ ὑποθέσεως xal ὅτι xal οἱ δι᾽ 

ἀδυνάτου xal οἱ ἐπ᾽ εὐθείας ὑποϑετιχοὶ εἰς τὰ τρία σχήματα ἀνάγονται τῷ δεῖσθαι 

χατηγοριχοῦ συλλογισμοῦ ἢ τὸ ψεῦδος χατασχευάζοντος 7, τὴν πρόσληψιν) xai ἡμῖν 

παραχελεύεται ἐν τῷ πέρατι τοῦ δευτέρου τμήματος τοῦ βιβλίου τούτου διελεῖν τοὺς 

40 ὑποϑετιχοὺς λέγων “δεῖ δ᾽ ἐπισχέψασϑαι καὶ διελεῖν ποσαχῶς οἱ ἐξ ὑποθέσεως", φέρε έ 
τὸ προσταχϑὲν ποιήσωμεν, καὶ ὀχτὼ ταῦτα περὶ τῶν ὑποϑετιχῶν ζητήσωμεν. ἃ. ὃ 

2 τὸ alt. scripsi: τῶι P 14 δειχνύουσιν scripsi: Os(xvusty P ὑποϑέσεως scripsi: 

ὑποθϑετιχῶς P 15 zporapalapfavopévac] post πρὸ eras. 2 litt. P 20 δὲ delevi 
19 τούτου scripsi: τοῦτο P 21 ᾿Αριστοτέλους scripsi: ἀριστοτέλης P 35 τῆς 

scripsi: τοὺς P γάρ] àp in ras. P 40 λέγων] c. 29 p. 45^»20 

41 ποιήσωμεν scripsi: ποιήσομεν P 
D* 
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τί μὴ ἐπλάτυνεν ὁ ̓ Αριστοτέλης καὶ τὸν περὶ τῶν ὑποϑετιχῶν Aóqov; ἢ ὡς τῶν Στωιχῶν 

ἀχριβωσάντων ἀὐτούς. ἢ ὅτι οὐδὲ συλλογισμοί εἰσιν ἁπλῶς οὗτοι, ἀλλὰ τὸ ὅλον τοῦτο 

ἐξ ὑποϑέσεως συλλογισμοί. ἢ ὅτι ἠρχέσϑη τοῖς χατηγοριχοῖς: διὰ τούτων γὰρ xal oi 

ὑποϑετιχοί. B. τίνα τὰ ὀνόματα οἷς οἱ Στωιχοὶ κέχρηνται; οὗτοι τοίνυν τὰ πράγματα 

τυγχάνοντα χαλοῦσι" τέλος γὰρ τὸ τυχεῖν τούτων. τὰ νοήματα ἐχφοριχά" ταῦτα γὰρ 

ἐχφέρομεν διὰ τῶν φωνῶν. τὰς φωνὰς λεχτά. τὸ συνημμένον 7| διεζευγμένον τρο- 

πιχὸν διὰ τὸ τρόπον ποιεῖσϑαι ἀπ᾽ ἄλλης προτάσεως εἰς ἄλλην. τὸ ἡγούμενον ὁμοίως 

ἡμῖν ἡγούμενον: τὸ ἑπόμενον λῆγον᾽ τὴν πρόσληψιν ὁμοίως ἡμῖν πρόσληψιν. ὁ δὲ 

᾿Αριστοτέλης | μετάληψιν αὐτὴν χαλεῖ διὰ τὸ μεταλαμβάνεσϑαι ἀπὸ ἀμφιβολίας εἰς f.254v 

10 ἐνέργειαν: οὐχέτι γὰρ μετὰ ἐνδοιαστιχοῦ συνδέσμου λέγεται. — xal ἄμεινον ὁ ᾿Αριστο- 

τέλης" οὐ γὰρ ἄλλη παρὰ τὰ προχείμενα προστίϑεται, ὥσπερ ἐφεξῆς αὐτὸς χαλεῖ χατὰ 

πρόσληψιν πρότασιν "xa^ οὗ ὁ ἄνϑρωπος, κατὰ τούτου καὶ ζῷον". προστίϑεται γὰρ 

“ἄνϑρωπος δὲ χατὰ Σωχράτους᾽. ὃ δ᾽ ἡμεῖς λέγομεν συμπέρασμα, ἐχεῖνοι ἐπιφορὰν 

χαλοῦσι. τοὺς δ᾽ ὑποϑετιχοὺς συλλογισμοὺς ἀναποδείχτους καλοῦσι «al ϑέματα. 

[1] 

τ 
15 7. τὴν ὁμοιότητα καὶ τὴν ἀνομοιότητα τῶν χατηγοριχῶν συλλογισμῶν xal τῶν bmo- 

ϑετιχῶν. ὃ τοίνυν ἐν τοῖς χατηγοριχοῖς αἱ δύο προτάσεις, τοῦτο ἐν τοῖς ὑποϑετιχοῖς 

τὸ συνημμένον ἢ διεζευγμένον xal ἡ πρόσληψις: ὃ δ᾽ ἐχεῖ 7| ἐλάττων, τοῦτο νῦν 

τὸ ἡγούμενον" xal ὃ | μείζων, τοῦτο τὸ ἑπόμενον καὶ ἡ πρόσληψις: xal ὃ ἐν τοῖς 

χατηγοριχοῖς ὃ μέσος ὅρος, τοῦτο νῦν ὁ σύνδεσμος ὁ “εἰ τυχὸν ἢ ὁ "fj xal ἁπλῶς ἡἣ 

90 σχέσις - ποτὲ γὰρ χαὶ μετοχὴ συνδεῖ, οἷον ἡλίου ὑπὲρ γῆν ὄντος ἡμέρα ἐστίν. διαφέρουσι 

δέ, ὅτι ἐν μὲν τοῖς χατηγοριχοῖς ἄμφω αἱ προτάσεις ὁμολογούμεναι ἦσαν, καὶ ὅτι τρίτον 

παρὰ ταύτας τὸ συμπέρασμα κατασχευάζεται, νῦν δὲ μία μόνον σαφής, καὶ 7j ἑτέρα δι᾽ 

αὐτῆς κατασκευάζεται. ὃ. πόσα τὰ εἴδη τῶν ὑποϑετιχῶν συλλογισμῶν; εἰσὶ τοίνυν 

οὗτοι οἱ ὑπογεγραμμένοι. πρῶτος ὃ ἐξ ἀχολουϑίας τῇ ϑέσει τοῦ ἡγουμένου τὸ ἑπόμενον 

95 τιϑείς- εἰ ἄνϑρωπος, xol ζῷον: τὸ δὲ πρῶτον" xal τὸ δεύτερον. δεύτερος ὁ ἐξ ἀχολου- 
Sac τῇ ἀναιρέσει τοῦ ἑπομένου τὸ ἡγούμενον ἀναιρῶν" εἰ ἄνϑρωπος, καὶ ζῷον" ἀλλὰ μὴν 

ob ζῷον: οὐδὲ ἄνϑρωπος. εἰ μὴ ζῷον, οὐδὲ ἄνϑρωπος: ἀλλὰ μὴν ἄνθρωπος" ζῷον 

ἄρα. οὗτος δὲ χαὶ σὺν ἀντιϑέσει ἀντιστροφὴ λέγεται. τρίτος ὁ ἐκ διαστάσεως χαὶ ἀπο- 

φατιχῆς συμπλοχῆς τῇ ϑέσει ἀναιρῶν: οὐχὶ xol ἄνϑρωπος καὶ ἵππος τὸ αὐτό- ἀλλὰ 

80 μὴν ἄνθρωπος: οὐκ ἄρα ἵππος. τέταρτος ὁ ἐκ διαστάσεως τῇ ϑέσει ἀναιρῶν ἤτοι 

ἡμέρα ἐστὶν ἢ νύξ᾿ ἀλλὰ μὴν ἡμέρα ἐστίν: οὐχ ἄρα νύξ. | πέμπτος ὁ ἐκ διαστάσεως f. 255r 

τῇ ἀναιρέσει τιϑείς - ἤτοι ἡμέρα ἐστὶν ἢ voE*. ἀλλὰ μὴν ἡμέρα οὐχ ἔστιν: νὺξ ἄρα ἐστίν. 

πέντε δὲ μόνοι εἰσὶν OU αἰτίαν τοιαύτην, ὅτι δύο μὲν ᾧλαι ἕνα συλλογισμὸν ποιοῦσιν" 

εἴτε γὰρ μὴ ἀντίκεινται αἱ προτάσεις, εἴτε ἐμμέσως ἀντίχεινται, ὁ τρίτος συλλογισμὸς 

35 γίνεται: μία δὲ ὕλη, τὰ ἄμεσα ἀντιχείμενα, δύο ποιεῖ συλλογισμούς, τὸν τέταρτον καὶ 

Lxx τ περι ας εἰΞ -- εοᾶς 

τὸν πέμπτον. 

συνημμέναι διεζευγμέναι 

χατασχευάαζει ἀνασχευάξει ἀντιχείμεναι οὐχ ἀντιχείμεναι 

A B ἄμεσα ἔμμεσα pr 

cai ὡς ἘΞ 
ἐκ ϑέσεως ἐξ ἀναιρέσεως T 

Δ Ε 

T ποιήσϑαι P 10 ἐνδοαστιχοῦ P pr.; corr, ut videtur, P? 15 ὁμοιότηταν P 
1l" νῦν, fol. 198v P (— P): τοίνυν P 18. 19 τῷ χατηγοριχῷ Pb 19 ὁ alt. ex 
JJ δοῦν pt 20 oiov Pb: om. P 22 παρὰ ταύτας Pb: παρ᾽ αὐτὴν P 22. 28 

χατασχευάζεται δι᾽ αὐτήν Pb 25 δεύτερος scripsi: δεύτερον P 28 διαστάσεως 

scripsi: διαστάσεων P 



[AMMONII] IN ANALYTICORUM PRIORUM I 69 

ε. ἡ αἰτία τῆς τάξεως τῶν ὑποϑετιχῶν συλλογισμῶν. ἐπειδὴ ἀμείνων ἡ κοινωνία τῆς 

διαφορᾶς, προηγοῦνται οἱ χατὰ συνέχειαν τῶν χατὰ διάστασιν. καὶ ἐπεὶ ἄμεινον τὸ εἶναι 

τοῦ μὴ εἶναι, ἐν τοῖς χατὰ συνέχειαν προηγοῦνται οἱ χατασχευαστιχοὶ τῶν ἀνασχευαστιχῶν. 
καὶ ἐπεὶ ἄμεινον τὸ καϑόλου τοῦ μεριχοῦ, ἐν τοῖς κατὰ διάστασιν πρότερος ὁ ἐπὶ τῶν τριῶν 

5 ὑλῶν προϊὼν τοῦ ἐπὶ δύο μόνον, καὶ οὗτος τοῦ ἐπὶ μιᾶς μόνον" ΗΑ ιν γὰρ εἰπεῖν “οὐχὶ 

χαὶ 2 Pas καὶ ἵππος τὸ αὐτό᾽, ἅπερ οὐχ ἀντίχειται, καὶ “οὐχὶ λευκὸν xal μέλαν τὸ 

αὐτό᾽, ἅπερ ἐμμέσως ἀντίχειται, καὶ “οὐχὶ ἄρτιος καὶ περιττὸς ὁ αὐτός", ἅπερ ἀμέσως 

ἀντίχειται. χαὶ πῶς ἐν τῇ διαιρέσει ἐπὶ δύο ὑλῶν τὸν τρίτον ἐλαμβάνομεν; ἢ ὅτι ἐὰν 

ἀμέσως ἀντίχεινται, ἔστι xol μὴ χρήσασϑαι τῷ τρίτῳ τρόπῳ, ἀλλ᾽ 7| τῷ τετάρτῳ ἢ τῷ 

10 πέμπτῳ εἰ δὲ τὰ ἄλλα δύο τμήματα, οὐχ ἔστιν ἄλλως ἢ διὰ τοῦ τρίτου κατασχευάσαι. 
εἰς τὰ ἀναγχαῖα οὖν ἡ διαίρεσις, οὐχ εἰς τὰ ἐνδεχόμενα wal παρέλχοντα. C. τ 

ἀδύνατον ἀπαγωγή; σύγχειται ἐχ τριῶν συλλογισμῶν, δύο ὑποϑετιχῶν xol ἑνὸς κατη- 

γοριχοῦ, xal ὑποϑετιχῶν τοῦ πέμπτου xal τοῦ δευτέρου: xal ὁ μὲν πέμπτος τὸ προ- 

κείμενον δείκνυσιν, ὃ δὲ δεύτερος τὴν πρόσληψιν τοῦ πέμπτου, ὁ δὲ χατηγοριχὸς τὸ 

19 συνημμένον τοῦ δευτέρου" | διὸ καὶ ὑποϑετιχὸς λέγεται καίπερ xai χατηγοριχὸν f. 255v 
͵ 

συλλογισμὸν ἔχων μέρος, ὡς τοῦ προχειμένου διὰ τοῦ πέμπτου τρόπου τῶν ὑποϑετιχῶν 

δειχνυμένου, τοῦ δὲ χατηγοριχοῦ λήμματος ὄντος. οἷον T, διάμετρος τοῦ τετραγώνου 

τῇ πλευρᾷ ἢ σύμμετρος ἢ ἀσύμμετρος: ἀλλὰ μὴν οὐ σύμμετρος, ὡς δείξω διὰ τὸν 

πέμπτον ἄρα τῶν ὑποθετιχῶν ἀσύμμετρός ἐστιν, ὅπερ προέχειτο δεῖξαι. οὐ σύμμετρος 

20 δὲ ἡ διάμετρος τῇ πλευρᾷ διὰ ταῦτα: εἰ σύμμετρος ἡ διάμετρος τῇ astu ὁ αὐτὸς 

ἀριϑμὸς καὶ ἄρτιος καὶ περιττός, ὡς δείξω: τὸ δὲ δεύτερον οὐχ ἔστιν" διὰ τὸν ν δεύτερον 

ἄρα τῶν ὑποϑετιχῶν οὐδὲ τὸ πρῶτόν ἐστιν. ὅτι δέ, εἰ σύμμετρος ἡ διάμετρος τῇ πλευρᾷ, 

6 αὐτὸς ἄρτιος γίνεται xal περιττός, τὸ γεωμετρικὸν ϑεώρημα δείχνυσι διὰ χατηγοριχοῦ 
΄ - H » ^0 "Ὁ - -ε 1 , - x NUS ; 

συλλογισμοῦ. μέρος dpa οἱ δι᾽ ἀδυνάτου τῶν ἐξ ὑποϑέσεως, εἰ πᾶς piv OU ἀδυνάτου 
E [4 , 5 - ^? t€ M ^5 ^^ , , JU δι ^ [4 , , ; - 

25 ὑποϑετιχός, οὐ πᾶς δ᾽ ὑποϑετιχὸς δι᾿ ἀδυνάτου: οὐ γὰρ δὴ xol οἱ πέντε τρόποι ἐπ 
2 , » , mue, ὦ 5 AN ΄ ' , € UJ ^ , 2 , 

εὐθείας ὄντες. λέγεται δ᾽ ὁ OU ἀδυνάτου xal χύχλῳ ὡς μὴ τὸ προχείμενον αὐτόϑεν 
δεικνύς" ὁ γὰρ τοῦ προχειμένου συλλογισμὸς ἐπ᾽ εὐϑείας λέγεται, ἐπειδὴ xol ἡ εὐϑεῖα 
ἐλαχίστη τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἐχουσῶν. 

ΠΕΡῚ TON ΚΑΤᾺ ΠΡΟΣΛΗΨΙΝ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΩ 

€ A Y ^ - - T Σ E 30 Οὗτοι τοίνυν τῶν piv κατηγορικῶν ἔχουσι τὸ ἐν πᾶσι τοῖς σχήμασιν εἶναι" ἐν μὲν 

τῷ πρώτῳ ὃ τῷ [ παντί, τούτῳ τὸ À Cun ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ὃ χατὰ τοῦ Β 

d τρ τῷ xal" οὗ τὸ Α παντός, χατὰ ἘΞ 

τ 
, - ^ AJ -- , $; 

παντός, τοῦτο καὶ xarà τοῦ l' παντός" ἐν δὲ τ 

τούτου χαὶ τὸ B: ἀλλὰ συνάγεται νῦν καὶ 5 δευτέρῳ quac ur xai ἐν τρίτῳ 

χαϑόλου, καὶ ἐχ δύο ἀποφατιχῶν ἐν πᾶσι, καὶ τῷ ὑπάρχειν ἡ ἀνυπαρξία συνάγεται. 

35 τῶν δὲ ὑποϑετιχῶν ἔχουσι τὸ συνήῆφϑαι τὰς προτάσεις χαὶ τὸ τὴν ἑτέραν διὰ τῆς 
LP) "d 2 5 » δ, m t , , v t ' ^ , ἑτέρας κατασχευάζεσθαι: ἀλλ᾽ οὔτε OU ὅλου ὑποϑετιχοί εἰσιν, οὔτε ὑπὸ τοὺς πέντε 
τρόπους ἀνάγονται. 

Οἱ κατὰ πρό όσληψιν χατηγοριχοί εἰσιν ὡς γινόμενοι χατὰ τὰ τρία σχήματα. οὐχ 

εἰσὶν κατηγοριχοὶ ὡς μὴ σώζοντες τὰ ἴδια | τῶν σχημάτων. ὑποϑετιχοὶ δέ εἰσιν f. 256r 

40 διὰ τὸ συνῆφϑαι τὰς δύο προτάσεις «ai τὴν ἑτέραν διὰ τῆς ἑτέρας χατασχευάζεσϑαι. 

οὐχ εἰσὶν ὑποϑετιχοί: οὔτε γὰρ δι᾿ ὅλου οὔτε μὴ δι᾽ ὅλου" τὸ δὲ δεύτερον, ἐπειδὴ μὴ 

τελοῦσιν ὑπὸ τοὺς πέντε τρόπους. 

2 ἄμεινον] « in ras. P 15. 16 καίπερ κατηγοριχοῦ συλλογισμοῦ f. I97 vP. (— P) 

18 ἢ prius Pb: om. P 18. 19 τὸν εἰ Pb cf. vs. 21: τὸῦ E P 20 ἡ διάμετρος 

alt. om. P^ 2] post ἄρτιος add. ἐστιν Pb 23 post τὸ add. τῶι τ τῶν Gcot- 

χείων βιβλίον (sic) Pb 24 ὁ Ῥὺυ 94 χαϑόλου Ῥὺ; χαϑοῦ P ὑπάρχειν Pb: 

ὑπάρχει P 42 post τρόπους add. τοὺς μὴ δι᾿ ὅλου Pb 



τ [AMMONII] IN ANALYT. PRIOR. c. 24 [Arist. p. 416] 

p. 4156 Ἔτι δὲ ἐν παντὶ δεῖ. ϑεωρήματα χοινὰ παραδίδωσι τῶν τριῶν cym- 

μάτων. πρῶτον οὐ γίνεται συλλογισμὸς ἄνευ χαϑόλου προτάσεως" ὁ γὰρ ἐχ δύο μερι- 
ὧν οὐ συλλογίζεται: xal 7, οὐ τὸ προχείμενον, ἢ τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖται. εἰ γὰρ δεῖ 

ἴξαι τὴν μουσιχὴν ἡδονὴν σπουδαίαν, (Av) οὕτως εἴπῃ “ἣ μουσιχὴ ἡδονὴ [ἡ] ἡδονή 

τιν᾽ ἡ ἡδονὴ σπουδαία. 7, μουσιχὴ ἄρα ἡδονὴ σπουδαία ἐστίν, οὐ συλλογίζεται" 

δειχται γὰρ ὅτι ἐχ δύο μερικῶν οὐδὲν ἀναγχαῖον συνάγεται. ἔπειτα δέ, ὅταν λέγῃ 
᾿δονὴ σπουδαία ἐστιν᾽, εἰ μὲν πρὸς τὴν γεωμετριχὴν ἡδονὴν ἀποβλέψας φησίν, ob 

προχείμενον συνάγεται" εἰ δὲ πρὸς τὴν μουσιχὴν ἧδονήν, τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτήσεται. 

ἄμεινον δὲ μὴ τρία τμήματα ποιεῖν ἀλλὰ δύο" πάντως γὰρ οὐ συλλογίζεται: ἡ δὲ (οὐδέν.) 

10 οὐδὲ τὸ προχείμενον" 7, τὸ προχείμενον μέν, μετὰ δὲ τοῦ[τοῦ] τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσθαι. 

pj οὖν λεγέτωσαν οἱ γεωμέτραι ᾿ἐπειδὴ τὸ Α τῷ Β ἴσον, τὸ δὲ B τῷ D' ἴσον, xai τὸ 

A ἄρα τῷ D ἴσον - ἀληϑῆ γὰρ συλλογίζονται οὐ διὰ τὴν πλοχὴν ἀλλὰ διὰ τὴν ὕλην" 

διὸ xal οἱ Στωιχοὶ ἀμεϑόδως περαίνοντάς | φασιν αὐτούς: ἀλλὰ τὰς δύο τοῖς f. 256v 
μίαν μερικὴν ποιείτωσαν xai προστιϑέτωσαν τὴν καϑόλου" οἷον τὰ AB τῷ αὐτῷ ἴσα" 

18 πάντα τὰ τῷ Xs ᾧ ἴσα xai ἀλλήλοις ἴσα: τὰ AB dpa ἴσα ἀλλήλοις. ἣ ὡς ἡ λέξις, 

μὴ λεγέτωσαν ᾿ἐπειδὴ αἵδε αἱ τῶν ἡμικυχλίων ἴσαι, ὧν αἵδε αἱ τοῦ τμήματος ἴσαι, 

λοιπαὶ ἄρα αἵδε αἱ πρὸς τῇ βάσει τοῦ ἰσοσχελοῦς τριγώνου ἴσα" οὕτω δὲ μᾶλλον" 
€ "S L ! ^ 

^ αἵδε αἱ τοῦ ἰσοσχελοῦς χαταλείπονται ἀπὸ ἴσων ἴσων ἀφῃρημένων: πάντα τὰ κατα- 

b 

o2 "m 

eo» (m. 

Gu o. 

^ 

λειπόμενα μετὰ ἀφαίρεσιν ἴσων ἀπὸ ἴσων ἴσα ἐστίν: αἵδε dpa τοῦ ἰσοσχελοῦς τριγώνου 

50 ἴσαι εἰσίν. μεριχὸν δὲ τὸ τόδε τιῷδε ἴσον οὐ διὰ τὸ δειχτικόν (ἐπὶ γὰρ τῶν χαϑόλου 

ποιοῦνται τὸν λόγον πανταχοῦ οἱ γεωμέτραι), ἀλλ᾽ ὅτι τὸ ἀπροσδιόριστον ἰσοδυναμεῖ 
τῷ μεριχῷ. 

Δεύτερον χοινὸν τῶν τριῶν σχημάτων. τὸ συμπέρασμα οὐ πάντως ἔοιχε μιᾷ τῶν 

προτάσεων, οὐδὲ χατὰ ποσὸν οὐδὲ χατὰ ποιόν: χατὰ μὲν τὸ ποσόν, ἐπειδὴ ἐν τρίτῳ 

35 σχήματι ἐξ ἀμφοτέρων χαϑόλου μεριχὸν συνάγεται: κατὰ δὲ τὸ ποιόν, ἐπειδή, εἰ xoi 

χατὰ τὸ χαταφατιχὸν χαὶ MENU xai ὑπάρχον καὶ ἀναγχαῖον καὶ ἐνδεχόμενον 7, 

ἀμφοτέραις ταῖς προτάσεσιν ἔοιχεν ἣ μιᾷ πάντως, οὐ δήπου xal χατὰ τὸ ψεῦδος «al 

ἀληϑές, ἅπερ χαὶ αὐτὰ ποιά εἰσιν xai τρόποι: ἀληϑὲς γὰρ καὶ ἐξ ἀμφοτέρων ψευδῶν 

συνάγεται. 

30 Ὅτι εἰπὼν ix δύο ἀπο Ὁ Το 7, μεριχῶν μὴ γίνεσθαι συλλογισμὸν μόνον τὸ δεύ- 

τερον ἐπεξεργάζεται. χείσϑω γάρ, τουτέστιν προχείσϑω εἰς ζήτησιν, εἰ ἡ μουσιχὴ 
ἡδονὴ σπουδαία ἐστίν. 

ATL, BA χαλεῖ τὰς τῶν ἡμιχυχλίων γωνίας, ΓΔ τὰς τοῦ τμήματος, EZ τὰς τοῦ 

τριγώνου" χαὶ τὰ στοιχεῖα γὰρ τῶν γωνιῶν τῶν ἡμικχυχλίων διαιρεῖ εἰς τὰ στοιχεῖα 

35 τῶν γωνιῶν τοῦ τμήματος καὶ τοῦ τριγώνου τὰς δὲ πλευρὰς τοῦ τριγώνου ΑΒ καλεῖ. 

εἰσι συλλογισμοί: αἱ AT, ΒΔ γωνίαι ἡμικυχλίων ἴσων εἰσὶν γωνίαι: πᾶσαι αἱ τῶν 

ἴσων ἡμιχυχλίων | γωνίαι ἴσαι: αἱ ΑΙ, ΒΔ ἄρα γωνίαι ἴσαι. πάλιν αἱ ΓΔ τοῦ f. 25r 
αὐτοῦ oun εἰσιν γωνίαι: πᾶσαι αἱ τοῦ αὐτοῦ τμήματός εἰσι γωνίαι ἴσαι διὰ τὴν 

[€] ἐφαρμογήν: [πάλιν] αἱ ΓΔ ἄρα γωνίαι ἴσαι. πάλιν αἱ EZ τοῦ τριγώνου γωνίαι 
, 

40 χαταλείπονται μετὰ ἀφαίρεσιν ἴσων ἀπὸ ἴσων: πάντα τὰ καταλειπόμενα κατὰ ἀφαίρεσιν 

2 ὃ] δὺ (sic) P 9 ἢ alt. scripsi: ἦι P 4 ἂν addidi ἡ alt. 

delevi 9 τμήμα in fine versus P οὐδέν addidi 10 τοῦ scripsi: 

τοῦτο Ρ 12 ἀλληϑῆ P 15 ἴσαι (post ἀλλ.) P 19 ἀφαίρεσιν] ι alt. ex et corr. P 

21 πανταχοῦ e versu antecedenti, ubi post ἴσον supra τὸν λόγον positum est, huc trans- 

posui ot scripsi: οἷον P 24 οὔτε — o0 f. 199vP (— P) 25 «xai Pb: 

om. P 28 εἰσιν om. Pb 28 πᾶσαι-- γωνίαι in mrg. sup. repetit P 89 ε΄ 
delevi πάλιν prius ut e vs. 37 translatum delevi EZ scripsi: AB P itemque 

p: csl 40 an etiam alt. loco μετὰ cf. vs. 19 



[ΑΜΝΟΧΙΠ IN ANALYT. PRIOR. c. 24. 25 [Arist. p. 4106 -- 36] 1 

ἴσων ἀπὸ ἴσων ἴσα ἐστίν: xal αἱ ΕΖ ἄρα τοῦ τριγώνου γωνίαι ἴσαι εἰσίν: ὅπερ * 9 * 

δὲ οὕτω λέγειν φασί τινες ᾿ἐπειδὴ αἱ ΑΓ, ΒΔ ἴσαι, ὧν αἱ ΓΔ ἴσαι, λοιπαὶ ἄρα αἱ ΕΖ 

γωνίαι τοῦ ἰσοσχελοῦς τριγώνου ἴσαι εἰσίν᾽ διχῶς ἁμαρτάνοντες" xal γὰρ ἄμφω μεριχαί, 

ἐπειδὴ ἀπροσδιόριστοι: καὶ ὅτι τὴν μείζονα παρῆχαν τὶν τὸ χῦρος ἔχουσαν ἐν τοῖς 

5 συλλογισμοῖς xal ἀξιώματος λόγον ἐπέχουσαν, τὴν δὲ ἐλάττονα διεῖλον εἰς δύο. xai ἐν- 

τεῦϑεν τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτοῦνται" ὃ γὰρ μὴ ἔδειξαν, οἴονται δεδειχέναι. 

p.41530 ᾿Αλλὰ καὶ τῷ ἀναγκαίαν ἢ ὑπάρχουσαν ἣ ἐνδεχομένην. 
πῶς οὖν ἐν δευτέρῳ σχήματι χαὶ τρίτῳ ἐπὶ τῆς μίξεως ἐνδεχομένου καὶ ἀναγχαίου τῆς 

ἀναγχαίας χαϑόλου ἀποφατιχῆς οὔσης τὸ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον xol ἀναγκαῖον συν- 

10 ἄγεται; ἢ xal τότε ἔοιχεν " τὸ γὰρ οὐδενὶ ἐξ ἀνάγχης συνάγεται, ὃ φέρεται xal χατὰ 

τοῦ ἐξ ἀνάγκης οὐδενὶ xal κατὰ τοῦ ἐνδέχεται οὐδενί" ἀμφοτέραις οὖν ἔοιχεν. 

Ρ.- 4108] Ἐπισχέψασθαι δὲ καὶ τὰς ἄλλας κατηγορίας. οἶδεν ἄ 

αὐτὸς ὅτι οὐχ ἀεὶ ἕπεται τὸ συμπέρασμα μιᾷ τῶν προτάσεων χατὰ τὸ ποιόν, εἴ γε ἀλη- 

ϑὲς £x ψευδῶν συνάγεται. τοὺς δὲ τρόπους χατηγορίας ἐχάλεσεν, ἐπεί, (el) δοχεῖ 

15 τὸ ὑποχεῖσϑαι ὕλης, τὸ κχατηγορεῖσϑαι εἴδους ἂν εἴη, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν ποιοῦ ἢ 

τρόπου. 

Ρ. 41533 “Ὅτι δυνατὸν χαλεῖ τὸν ἀτελῆ ὡς δυνάμει τέλειον. 

Ρ.41086 Δῆλον δὲ χαὶ ὅτι πᾶσα ἀπόδειξις. δείξας ὅτι πᾶς χατηγοριχὸς 
ἁπλοῦς συλλογισμὸς OU ἑνὸς τῶν τριῶν σχημάτων γίνεται xal ὅτι χαὶ πᾶς ὑποϑετικχός, 

20 δι᾿ ἀδυνάτου xal ἐπ᾽ εὐθείας. ταὐτὸν O^ εἰπεῖν σύνθετός τε «al ἁπλοῦς. ὑπὸ τὰ τρία 
᾽ ? r 

σχήματα ἀνάγεται διὰ μέσου ἁπλοῦ | κατηγορικοῦ τοῦ χατασχευάζοντος ἢ τὸ f. 291v 

συνημμένον, ὡς ἐν τοῖς δι᾿ ἀδυνάτου, ἢ τὴν πρόσληψιν, ὡς ἐν τοῖς ἐπ᾽ εὐϑείας, τὸ 
' ^ 

à 
e" 

λοιπὸν Os(xvuGt νῦν, ὅτι πᾶς σύνϑετος χατηγορικὸς συλλογισμὸς ὑπὸ τ 

ἀνάγεται διὰ μέσου τοῦ προσεχῶς δειχνύντος, ὃς πάντως ἐχ τριῶν ὅρων ἐστίν. καὶ 

25 πρότερον τῷ ἀντιχειμένῳ συνηγορεῖ, ὅτι ὁ χατηγοριχὸς συλλογισμὸς ὁ προσεχῶς δει- 

a 

τρία σχήματα 

΄ 
αι οὐ πάντα 

- € 

t 
, ——Á - ^ '* * A - ' -- * w L4 — ἘΞ 43}. L4 -— Z. —- 

γέγραπται: διὰ γὰρ τοῦτο μεριχὸν ἀποφατιχὸν εἴληπται τὸ πρόβλημα ὡς μόνον τῶν 

80 προβλημάτων ἐν τοῖς τρισὶ σχήμασι δειχνύμενον. οἱ τρεῖς οὖν ὅροι τῷ ὑποχειμένῳ 

τῇ σχέσει ἐννέα γεγόνασι. — xal λύει λέγων ὅτι πολλοί εἰσιν οἱ συλλογισμοί (τρεῖς γάρ), 
I AC ed T , ' * * "A " φ) 4 u-— 4 

προέκειτο δὲ δεῖξαι οὐ τὸ πολλοὺς συλλογισμοὺς ἐκ τριῶν ὅρων, ἀλλὰ τὸ ἕνα συλλο- 

γισμὸν ἐκ τριῶν ὅρων πάντως. δευτέρα συνηγορία. καὶ τῷ ὑποκειμένῳ δυνατὸν 

πλείονας τῶν τριῶν εἶναι τοὺς ὅρους τοῦ συλλογισμοῦ, εἴ γ᾽ ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ πρό- 

35 βλημα ἄλλοτε bU ἄλλου μέσου δειχνύναι, ὡς ὁ Πλάτων τὴν ἀϑανασίαν τῆς Ψυχῆς ἐν p , i geb 
μὲν τῷ Φαίδωνι διὰ μέσου τοῦ ζωὴν ἐπάγειν τῷ σώματι: οὐδὲν γὰρ ἐπιδέχεται τὸ 

αὐτοχίνητον düdvazov]* ἐν δὲ τῷ δεχάτῳ τῆς []ολιτείας 

i 

ἐναντίον οὗ ἐπάγει [ὅπου τὸ 
εἰπών: ἡἣ ψυχὴ ὑπὸ τῆς ἰδίας χαχίας ob φϑείρεται: τοὐναντίον γὰρ δοχοῦσιν οἱ καχοὶ 

xal ζωτικώτεροι εἶναι xal μόνοι ζῆν διὰ τὰς πλεονεξίας καὶ τὴν τρυφήν" τὸ μὴ φϑει- 

40 ρόμενον ὑπὸ τῆς ἰδίας χακίας ἄφϑαρτόν ἐστιν, ἐπειδὴ πᾶν τὸ φϑειρόμενον ὑπὸ τῆς 

ἰδίας κακίας φϑείρεται, ὡς ὁ σίδηρος x«l ὁ γχαλχὸς ὑπὸ τοῦ ἰοῦ, ὁ σῖτος ὑπὸ | 

l supple ἔδει δεῖξαι ἀντὶ et post 2 δὲ adde τοῦ 2 BA scripsi: Bl P 12 δὲ 
δεῖ Arist. (sed om. δεῖ n) 14 εἰ addidi 19 συλλογισμὸς scripsi: συλλογισμῶν P 

ο 

29 λειπὸν P 26 ix prius superscr. P 21 τῷ ὑποχειμένῳ seripsi: τὸ ὑποχείμεν P 

90 ἐν scripsi: μὲν P 92 τὸ prius scripsi: τοὺς P 33 δυνατὸν] o, ut videtur, 

ex a corr. P 96 φαίδονι P; c. 54 p. 105 C. D 91 ὅπου---ἀϑάνατον delevi 

ἐν δὲ τῷ δεχάτῳ τῆς [Πολιτείας] c. 9. 10 p. 608D—611 A 
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τῆς ἐρυσίβης. ἀλλὰ νῦν πάλιν πολλοὶ oi συλλογισμοί, ὅσῳ καὶ αἱ προτάσεις τῶν f, 258r 

συλλογισμῶν μᾶλλον διεστήχασιν ἀλλήλων, καὶ ὅσα τὰ μέσα, τοσοῦτοι χαὶ οἱ συλλο- 

γισμοί. χαὶ τὸ αὐτὸ μὲν πρόβλημα διὰ πλειόνων ὅρων ἢ τριῶν, οὐ μὴν ὁ εἷς συλλο- 

γισμὸς περὶ οὗ 6 λόγος. τρίτη συνηγορία. ἐνδέχεται χατηγορικὸν συλλογισμὸν διὰ 
, Ἃ - e — , € - € ID , Φ I^ δ ! J , , 

5 πλειόνων ἣ τριῶν ὅρων προβαίνειν, ὡς ὁ Πλάτων ἐν Φαίδρῳ τὴν Ψυχὴν ἀϑάνατον 
g. ἀπέδειξε διὰ μέσου τοῦ αὐτοχινήτου καὶ ἀειχινήτου. ἀλλὰ πάλιν δύο εἰσὶ συλλογισμοί, 

ὅτι ἡ ψυχὴ ἀειχίνητον διὰ μέσου τοῦ αὐτοχινήτου, xal ὅτι ἀϑάνατος διὰ μέσου τοῦ 
ἀειχινήτου. 

“Ὅτι δὲ πᾶς συλλογισμὸς ἐχ O50 προτάσεων προσεγῶν. οὕτως δείχνυσιν: εἰ γὰ , ii 
10 δυνατόν, συναγέσϑω τὸ E ἐκ IperDEN προτάσεων προσεχῶν τῶν AB ΓΔ’ αἱ AB 

προτάσεις τοίνυν 7, συνάγουσί τι 7| οὐ συνάγουσι: ἀλλ᾽ εἰ μὲν μὴ συνάγουσί τι, μάτην 
εἰλημμέναι εἰσίν" εἰ δὲ συνάγουσί τι, 7j τὸ E συνάγουσιν ἢ μίαν τῶν ΓΔ λοιπῶν προ- 

, , * M T L4 M U Ld οι 

τάσεων ἢ ἄλλο τι παρὰ ταῦτα: ἀλλ᾽ εἰ μὲν τὸ E, ἔχομεν τὸ ζητούμενον, ὅτι éx δύο 

li e συλλογισμός: εἰ δὲ Ev τῶν ΓΔ, obxéct προσεχής ἐστιν ὁ συλλογισμὸς οὐδ᾽ 
15 ἁπλοῦς ἀλλὰ σύνϑετος ἐκ προσυλλογισμοῦ" εἰ δὲ ἄλλο παρὰ τὸ E xai τὰ ΓΔ συνάγει 

τὰ AB, νῦν οὐ μόνον πολλοί εἰσιν οἱ συλλογισμοί, καϑάπερ xal ἐπὶ τῆς δευτέρας ὑπο- 

ϑέσεως, ἀλλὰ xol ἀσύναπτοι πρὸς ἀλλήλους. ἃ δὲ ἐπὶ τῶν ΑΒ εἴρηται, ἁρμόσει xol 
ἡ τῷ 

τῶν ΓΔ’: πάλιν γὰρ τὰ ΓΔ ἢ συνάγει τι ἢ οὐ συνάγει: καὶ εἰ μὲν μὴ συνάγει, 

μάτην εἴληπται" εἰ τ συνάγει, εἰ μὲν τὸ E, παρ νοῦ αἱ ΑΒ προτάσεις, xal ἐκ 

20 δύο προτάσεων προσεχῶν πᾶς συλλογισμός" εἰ δὲ ἕν τῶν ΑΒ, πολλοὶ ἔσονται οἱ συλλο- 

γισμοί, 6 μὲν προσυλλογισμός, 6 δὲ τοῦ προχειμένου: εἰ δὲ ἄλλο παρὰ τὰ ΑΒ, ἐναρ- 

γῶς πολλοί εἰσιν οἱ συλλογισμοί. xal γὰρ ἀσύναπτοι πρὸς ἀλλήλους οἱ συλλογισμιοί, 

καὶ οὐκ ἐχχρούει ἕν φαντάζουσα ἣ συνέχεια τῶν προτάσεων. 

Καὶ ὅτι πᾶσα ἀπόδειξις. πᾶσαν χατασχευὴν | ἀπόδειξιν ἐχάλεσεν. 1, 25 8ν 

95 p.41*37 Ἐὰν μὴ δι᾽ ἄλλων xal ἄλλων. 7| τῇ σχέσει, ὡς ἐν τῇ πρώτῃ 
συνηγορίᾳ, ἢ τῷ ὑποχειμένῳ, ὡς ἐν τῇ δευτέρᾳ. 

Ρ.4108ὃ8 Οἷον τὸ E διά τε τῶν AB χαὶ τῶν l'A. τοῦτο παράδειγμα, τῆς 
Eus συνηγορίας τῆς τὸ αὐτό, τὸ E, τυχόν, συναγούσης OU ἄλλων xol ἄλλων ὅρων 

ἢ ὑποχειμένῳ, οἷον τῶν ΑΒ καὶ DA: χαὶ γὰρ τὰ AB τῶν ΓΔ τῷ ὑποχειμένῳ ε - c 

3 end 

p.41»39 Ἢ διὰ τῶν AB xai BI' xai AT. τοῦτο παράδειγμα τῆς πρώτης 

συνηγορίας, ὅπου τὸ αὐτὸ συνάγεται, οἷον τὸ E, OU ἄλλων xal ἄλλων τῇ σχέσει μόνον" 

διὸ xal ἕνα χοινὸν ὅρον ἔχουσι καὶ ἕνα διάφορον τὰ ΑΒ καὶ BI' xoi AT'* καὶ γὰρ τὸ 
δεύτερον πρῶτον γίνεται τῆς μείζονος ἀντιστραφείσης, τὸ δὲ τρίτον τῆς ἐλάττονος. 

85 ΑΒ οὖν τὸ πρῶτον σχῆμα, καὶ Α μὲν ἡ μείζων πρότασις, B δὲ ἡ ἐλάττων: καὶ ἐν 

μὲν τῷ δευτέρῳ σχήματι τῷ ΒΓ ἡ ἐλάττων τοῦ ΑΒ ἔμεινε, τὸ B: ἐν δὲ τῷ τρίτῳ 
σχήματι τῷ AT ἡ μείζων ἔμεινε τοῦ ΑΒ, τὸ A. 

p.41540 Τούτων ὃ᾽ ὄντων οὐχ εἷς ἀλλὰ πολλοί εἰσιν οἱ συλλο- 

γισμιοί. ἡ λύσις τῶν δύο συνηγοριῶν, ὅτι οὐκ ἔμεινεν εἷς ὁ συλλογισμός, εἰ xol τὸ 

40 πρόβλημα. 

p.4231 Ἢ πάλιν ὅταν ἑκάτερον. ἡ τρίτη συνηγορία ἡ καὶ πιϑανωτέρα, 

διὸ καὶ ἰδιχῆς λύσεως αὐτὴν ἀξιοῖ, T, ἑνὸς συλλογισμοῦ ἐμμέσους τὰς προτάσεις λαμ.- 

βάνουσα. χαὶ λύει τοῦτο λέγων τρεῖς εἶναι τοὺς συλλογισμούς, ἐπειδὴ χαὶ τρία τὰ 

συμπεράσματα, αἱ δύο προτάσεις xai τὸ συπέρασμα" αἱ μὲν γὰρ τῶν προσυλλογισμιῶν 

45 εἰσι συμπεράσματα, τὸ δὲ τοῦ συλλογισμοῦ. 

1 ἐρισύβης P πάλιν scripsi: πλέον P ὃ ἐν Φαίδρῳ] c. 24 p. 245 C sq. 

14 προσεχής] ἡ in ras. P 99 συνηγοριῶν scripsi: συνηγόρων P 
44 $9 P 
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Ρ. 4918 Ἢ τὸ μὲν ἐπαγωγῇ τὸ δὲ συλλογισμῷ. οἷον εἰ πρόβλημα εἴη 

ὅτι dj ἰατρικὴ χρήσιμος τῷ βίῳ καὶ εἴπωμεν: d ἰατριχὴ τέχνη ἐστίν, πᾶσα τέχνη 

χρήσιμος τῷ βίῳ, καὶ ἡ ἰατριχὴ ἄρα" καὶ τὴν μὲν ἐλάττονα χατασευάσομεν διὰ συλλο- 

γισμοῦ- ἡ ἰατριχὴ μέϑοδος ὁδοποιητική, πᾶσα μέϑοδος ὁδοποιητικὴ τέχνη, καὶ ἡ 

ἰατρικὴ ἄρα τέχνη" τὴν δὲ μείζονα, ὅτι πᾶσα τέχνη χρήσιμος τῷ βίῳ, δι᾿ ἐπαγωγῆς" 

xal γὰρ γεωργία χαὶ ὑφαντιχή. ἢ ὡς ὁ Πλάτων ἐν τῇ [Πολιτείᾳ τοῦ γὰρ Θρασυ- 

19 

μάχου εἰπόντος τὴν δικαιοσύνην καχοβουλίαν αὐτὸς κατασκευάζει τὸν δίκαιον φρό- f. 259r 

νιμον εἰπὼν οὕτως" 
δίχαιος τοῦ μὲν ὁμοίου (οὐχ) ἐϑέλει πλέον ἔχειν φρόνιμος 

τοῦ δ᾽ ἀνομοίου ἐθέλει πλέον ἔχειν. 
χαὶ τῶν προτάσεων τούτων E μὲν ἐλάττονα κατασχευάζει μέσον λαβὼν τὸ dmo- 

γεμητιχὸν τοῦ κατ᾽ ἀξίαν, τὴν δὲ δευτέραν OU ἐπαγωγῆς τοῦ ἰατροῦ, τοῦ μάντεως, 

τοῦ γεωμέτρου. 
p.4226 Εἰ οὖν οὐ πλείους ἀλλ᾽ εἷς. εἴ τις, φησίν, τὸν διὰ πέντε ὅρων συλλο- 

γισμὸν ἢ ὁποσωνοῦν ἕνα λέγοι ἀποβλέπων πρὸς τὴν ρ τῶν προτάσεων, οὐ 

φϑονήσομεν αὐτῷ τοῦ ὀνόματος, πλὴν εἷς ἐστιν πόρρω, οὐχ εἷς προσεχής" τοῦτο γὰρ 

δηλοῖ τὸ οὕτω μὲν ἐνδέχεται xal τὸ ὡς δὲ τὸ Γ διὰ τῶν ΑΒ, ἀδύνατον. 

χαὶ ὅτι μή ἐστιν εἷς προσεχής, ἐπάγει τὴν ἀπόδειξιν. τῶν ΑΒ ΓΔ τεσσάρων προτά- 

σεων τὸ E πο αγοθότννν αἱ ΑΒ, φησίν, ἢ συλλογιστικῶς συμπεπλεγμέναι εἰσὶν ὡς εἶναι 

τὴν μὲν μείζονα τὴν 0? ἐλάττονα, ἀνθ᾽ ὧν αὐτὸς εἶπεν ὅλην καὶ μέρος, ἢ ἀσυλλο- 

γίστως. καὶ εἰ τὸ πρῶτον, ἣ τὸ E συνάγουσιν ἢ ϑάτερον τῶν ΓΔ ἣ ἄλλο παρὰ 

ταῦτα. καὶ μόνον τὸ πρῶτον ἀναιρεῖ λέγων ὅτι xal πῶς ὑπόχειται τὸ E ἐκ τῶν AB 

ΓΔ ἐκ μόνων τῶν ΑΒ συναγόμενον; καὶ πρὶν τὰς λοιπὰς ὑποϑέσεις τῶν ΑΒ ἀνελεῖν 

μέτεισι xol ἐπὶ τὰ ΓΔ’ xoi ταῦτα γὰρ ἢ συνάγει τι ἢ οὔ. καὶ εἰ συνάγει, ἢ τὸ E 7, 

ϑάτερον τῶν AB ὴ ἄλλο παρὰ ταῦτα. καὶ εἰ μὲν τῶν ΑΒ ϑάτερον, πλείους 

ἔσονται οἱ συλλογισμοί, ἐπειδὴ «al τὰ συμπεράσματα. καὶ προσυλλογισμὸς ὁ [Δ τοῦ 

ΑΒ ΓΔ. εἰ δὲ τὸ E, εἰ μέν εἰσιν οἱ συλλογισμοὶ ὁ ΑΒ ΓΔ καὶ ὁ ΓΔ, ὡς ἐνδέχεται 

ἕνα εἶναι. τῷ ταὐτὸ συνάγειν, οὐ μὴν xac? ἀλήϑειαν εἷς εἰσιν: ἐνδείχνυται δὲ τοὺς 

ἐπὶ τοῦ Αἰϑίοπος ἐν τοῖς τρισὶ σχήμασι συλλογισμοὺς διὰ τῶν αὐτῶν ὅρων. εἰ δὲ τὰ 

ΓΔ μηδὲ ϑάτερον τῶν ΑΒ ἀλλ᾽ ἄλλο τι παρὰ ταῦτα, οὐ μόνον πολλοὶ ἔσονται 
οἱ συλλογισμοί, ὁ ΑΒ ΓΔ καὶ ὁ ΓΔ, ἀλλὰ χαὶ ἀσύναπτοι ἀλλήλοις. εἰ δὲ τὰ 

ΓΔ οὐδὲν συνάγει, μάτην εἴληπται ἐν συλλογισμῷ, εἰ μὴ ἄρα ἐπαγωγῆς ^ á- 

pw ἢ χρύψεως ἣ δι᾽ ἄλλο «t τοιοῦτον παρείληπται. εἶτα ἄνεισι πάλιν ἐπὶ τὰς 

λοιπὰς ὑποϑέσεις τῶν ΑΒ. καὶ ἐπαγωγῆς μέν, ὡς πᾶσαν τέχνην χρήσιμον ἐδείξαμεν 

τῷ βίῳ διὰ γεωργίας καὶ ὑφαντιχῆς. χρύψεως δὲ χάριν, ὅτι οὐ δεῖ συνεχεῖς τὰς δύο 

προτάσεις ἐρωτᾶν, ἐπεὶ συναισϑόμενος ὁ ἐρωτώμενος ἐνστατικώτερος γίνεται, ἀλλὰ χρὴ 

ἐν μέσῳ τινὰ παρεμβαλεῖν οἰχείαν τῇ ἐρωτηϑείσῃ προτάσει, εἶτα τὴν ἄλλην ἐπαγαγεῖν. 

οἷον εἰ πρόβλη ἴη ὅτι ἡδονὴ ἀγαϑό" λάβωμεν 6 ἡδονὴ ἐφετόν, μὴ εὐθὺς εἰ πρόβλημα εἴη ὅτι ἡδονὴ ἀγαϑόν, καὶ λάβωμεν ὅτι ἡ ἡδονὴ ἐφετόν, μὴ eoUoe 
€ -" - * , " 3 ^ 

εἴπωμεν τί οὖν; πᾶν ἐφετὸν ἀγαϑόν ;, ἀλλὰ ἐφετοῦ χατατείνωμεν λόγον, ὅτι καὶ τὸ 
Δ. Ὁ M Li Σ ΄ L4 - ^ v aT. 

χαλὸν ἐφ᾽ ἑαυτὸ χαλεῖ xol ἀγαϑόν ἐστιν ἐφ᾽ ὃ πάντα ἄγαν ϑεῖ. καὶ εἴ τις βουλό- 
^ TL D t , , * v c ΤῊΝ 7) -ὠἠ 5 πὰ ἐδ οἱ ἐπ E 209 B ἡϑὺς 

μενος δεῖξαι τὴν ὑγείαν ἀγαϑὸν εἴπῃ Jj ὑγίεια τῷ ἀγαθῷ ἀνδρὶ ἀγαϑόν᾽, μὴ εὐϑὺς 

ἐπαγέτω “τὸ δὲ cd) τοιούτῳ ἀγαϑὸν καὶ ὄντως ἀγαϑόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἐν μέσῳ λεγέτω 

πῶς γίνεται ἡ ὑγίεια, ὅτι τοῦ ἰατροῦ τοῖς στοιχείοις καὶ τοῖς χυμοῖς δικάζοντος. ποτὲ 
^S ^ ^? t , ^ . * * , "2 

δὲ χαὶ OU οἰχονομίαν" οἷον ai ἀρεταὶ OU αὑτὰς αἱρεταί, χἂν μὴ επιχάρπιαι (Gt. 

f. 209ν 

1 τῶι μὲν Ρ 4 ὁδῷ ποιητιχὴ utrobique P 6 ἐν τῇ Πολιτείᾳ] I 20 p. 349 B sq. 

9 οὐχ addidi 20 ὅλον Arist. 20. 91 ἀσυλλογίστως scripsi: ἀσυλλογίστους P 

21 εἰ scripsi: ἡ P 28 τῷ ταὐτὸ scripsi: τῶι αὐτὸ (o in ras. ex ὦ corr.) P 

99 ἄνισι P 34 τῶν scripsi ef. vs. su τοῦ P 35 ob δεῖ scripsi: οὐδεῖς P 

9 ἐπαγαγεῖν scripsi: ἐπαγωγὴν P 
8 

in ras. P 42 ἐπαγέτω scripsi: ἐπάγειν P 43 τοῖς τοιχείοις P 
8 fort. (4) ἡδονὴ 39 χατατείνωμεν] α alt. 
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- M - YS - , - - 2 , - , j ξηρὸν τοῦ διαλεχτιχοῦ λόγου τοῦ καλλωπισμοῦ χάριν τοῦ λόγου ἐπεν- 
b H UJ , H 2 - - " [4 , L4 - 
ἐ xal διὰ σαφήνειαν, ὡς ἐν ταῖς παραβολαῖς, ὅτι ὡς μία αἴσϑησις τῶν 

ποτὲ χαὶ διὰ τὸ 
^" 

ὃ me^ τίϑεται. ποτ 

ἐναντίων, οὕτω χαὶ ἐπιστήμη. ποτὲ καὶ διὰ τὸ πρὸς ἐπίδειξιν ὁρᾶν τὸν λόγον ὀγχοῦ- 

psv αὐτὸν ταῖς παρεμβολαῖς. 

5 p.42394 ΒΕ δὲ εχ τῶν AB μὴ τὸ E ἀλλ᾽ ἄλλο τι γίνεται συμπέρασμα, 
^ , D ἐκ δὲ τῶν ΓΔ ἣ τούτων ϑάτερον 7 ἄλλο παρὰ ταῦτα. dvctot πάλιν ἐπὶ τὰ 

AB καὶ τὰς λοιπὰς ὑποϑέσεις διελέγχει" μίαν γὰρ μόνην ἤλεγξε τὴν συνάγουσαν τὸ E. 
ἢ 

ἐὰν γάρ, φησίν, τὰ AB μὴ τὸ E συνάγῃ ἀλλ᾽ ἄλλο τι, Ex δὲ τῶν ΓΔ τοῦτο τὸ ἄλλο 
^ ^ ἢ ϑάτερον τύχῃ ὃν ἢ ἀλλαχοῦ χαὶ παρὰ ταῦτα, εἰ μὲν ἕν τῶν ΓΔ, προσυλλογισμός 

10 ἐστι τοῦ συλλογισμοῦ, xal διὰ τοῦτο οὐχ εἷς ὁ συλλογισμὸς ἀλλὰ πολλοί: εἰ δὲ ἄλλο 

παρὰ τὰ DA, καὶ μάτην ἐστὶν εἰλημμένα τὰ AB, εἰ διὰ τὸ E εἴληπται, | μήτε f. 260r 
δὲ τοῦτο συνάγει μήτε ἄλλο συνάγον αὐτό. 

p.42398 Εἰ δὲ μηδὲν γίνεται ἐκ τῶν ΓΔ. γραφιχόν ἐστιν ἐξ ἀρχῆς τὸ 
ἁμάρτημα" ἔδει γὰρ εἰπεῖν ἐκ τῶν ΑΒ - εἴρηται γὰρ ἤδη περὶ τῶν [(Δ, τί ἕπεται, εἰ 

15 μηδὲν συνάγουσιν" ἐπὶ δὲ τῶν ΑΒ οὐχ εἴρηται. xol ἔστιν ὅσον ἐπὶ τῇ φερομένῃ 

γραφῇ καὶ ἀδολεσχῶν ὁ Ἀριστοτέλης xal παραλιμπάνων, τὸ μὲν δὶς λέγων, τὸ δὲ μη- 

δὲ ἅπαξ. 

p.42334 Εἰ μὴ προσλαμβάνοιτο, τουτέστιν εἰ μὴ πάλιν χρύψεως 7) ἐπα- 

γωγῆς ἢ χαλλωπισμοῦ χάριν τοῦ λόγου λαμβάνοιτο. 

90 p. 42235 “Ὅς οὖν συλλογισμὸς μὴ δύο προτάσεις ἔχει, ἤτοι τρεῖς ὅρους μόνον 

τοὺς τὸ χύριον συμπέρασμα συνάγοντας (εἰσὶν γὰρ χαὶ ἄχυρα συμπεράσματα, ὡς τὰ 

τῶν προσυλλογισμῶν), οὗτος ὁ λόγος 7| οὐ συλλελόγισται, ὡς εἴ τις πολλὰς 

xal ἕχαστα προτάσεις λαμβάνοι μηδὲν χοινὸν ἐχούσας, T, περιττὰ τῶν ἀναγκαίων 

ἠρώτησεν, ὡς εἴ τις βουλόμενος δεῖξαι ὅτι ὁ ἄνϑρωπος ζῷον εἴπῃ “ὁ ἄνθρωπος 

95 γελαστιχόν, τὸ γελαστιχὸν ζῷον, τὸ ζῷον ἔμψυχον, ὃ ἄνθρωπος dpa ζῴον"" περιττὴ 

4 

γὰρ 3| λέγουσα τὸ ζῷον ἔμψυχον. 

p.42*1 Κατὰ μὲν οὖν τὰς χυρίας προτάσεις. δείξας ὅτι πᾶς συλλογι- 

σμὸς χατηγοριχὸς ἁπλοῦς ἐκ τριῶν, δύο τούτῳ ἑπόμενα παραδίδωσιν, ὅτι τοῦ κατη- 

γοριχοῦ τοῦ προσεχοῦς συλλογισμοῦ ἄρτιαι μὲν αἱ προτάσεις, περιττοὶ δὲ οἱ ὅροι" τὸν 

30 γὰρ πρῶτον ἄρτιον χαὶ τὸν πρῶτον περιττὸν χυρίῳ ὀνόματι ἄρτιον ἁπλῶς καλεῖ καὶ 

περιττὸν ἁπλῶς. τὸ δὲ συμπέρασμα τῶν μὲν προτάσεων ἥμισυ, τῶν δὲ ὅρων τριττόν" 

τὰ δὲ διαστήματα ἑνὶ λείπει τῶν ὅρων. συνθέτου δὲ ὄντος τοῦ συλλογισμοῦ ἕν μόνον 

σώζεται τῶν εἰρημένων, τὸ τὰ διαστήματα ἑνὶ λείπειν τῶν ὅρων" τοῦτο γὰρ ἀληϑές, 

εἴτε χαταπυχνοῖτο ὁ προστιϑέμενος εἴτε ἔξωϑεν ἐμβάλλοιτο: οὐχέτι δὲ πάντως αἱ μὲν 

35 προτάσεις ἄρτιαι, οἱ δ᾽ ὅροι περιττοί, ἀλλὰ δυνατὸν wal ἐναλλάξ. οὐδέποτε μέντοι 

ἄμφω ἄρτια, χαὶ αἱ προτάσεις xal οἱ ὅροι, ἀλλ᾽ ἀναμίξ, διότι κατ᾽ ἀρχὰς τῷ ἀρτίῳ 

xal περιττῷ διέφερον ἀλλήλων χαὶ μονὰς ἑκατέρῳ πρόσχειται, ἐξαλλάττεται OP τὸ 

εἶδος τοῦ ἀρτίου xai τοῦ περιττοῦ | μονάδος προστεϑείσης" μονὰς δὲ πρόσχειται f. 260v 
ἑχατέρῳ, ἐπειδὴ ὅρου προστεϑέντος, εἴτε χατὰ πύχνωσιν εἴτε ἔξωϑεν, μία πρότασις 

M ^s , - , ti - » 

40 προστίϑεται. τὰ δὲ συμπεράσματα οὐχέτι τῶν προτάσεων ἥμισύ εἰσι, τῶν δ᾽ ὅρων 

τριττόν, ἀλλὰ ποτὲ ὑπερβάλλει τῷ πλήϑει χαὶ τὰς προτάσεις χαὶ τοὺς ὅρους" 
53 

προτάσεις δὲ λέγω τὰς μόνως προτάσεις. πέντε γὰρ ὄντων ὅρων ὃ μὲν γίνονται 

1. 2 ἐπεντίϑεται scripsi: εἴπεν τίϑεται P 2 ὅτι ὡς scripsi: ὡς (superser. P) ὅτι P 

ὃ. 4 ὄγχου μὲν P 6 ἄνισι P 8 συνάγει P 13 τῶν af corr. n 

15 ὅσον scripsi cf. p. 55,23: ὃς P 19 καλλοπισμοῦ P χάριν post 18 χρύψεως 

coll. P pr. 20 ἔχηι P 2] εἰσὶν] post εἰ ras. P ἄχερα P 
28 δύω P Ὁ] τριττόν scripsi: τρίτον (o in ras.) P 33 Ame P 94 χατα- 

πυχνοῖντο P 91 διέφέρον (sic) & prius ex « corr. P! 41 τριττόν scripsi 

cf. vs. 81: τρίτον P ὑπαρβάλλει (sic) P 42 μόνως scripsi cf. Philop. f. LXVIr 18: 

μόνων P 
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προτάσεις, συμπεράσματα δὲ ἕξ- χαϑόλου γὰρ xa ἑχάστην ὅρου προσϑήχην, εἴτ᾽ ἔξω- 

ὃεν προστίϑοιτο εἴτε παρεμβάλλοιτο, προστίϑενται συμπεράσματα ἑνὶ ἐλάττονα τῶν 

προχειμένων ὅρων. τὸ δ᾽ αἴτιον, ὅτι πρὸς τὸν ἐφεξῆς μόνον ὁ προστεϑεὶς οὐ ποιεῖ 
συμπέρασμα. 

ΠΕΡῚ KATAXKEYHX ΚΑΙ ANAXKEYHX HIIPOBAHMATON. 

p.42597 "Emcl δ᾽ ἔχομεν περὶ ὧν οἱ συλλογισμοὶ ἕως τέλους τοῦ πρώ- 
του τμήματος τοῦ περὶ γενέσεως συλλογισμῶν. δείκνυσι διὰ τούτων ὁ ᾿Δριστοτέλης 
ὅτι τὰ καϑόλου τῶν μερικῶν ἑτοιμότερα πρὸς ἀνασχευὴν ἤπερ πρὸς κατασχευήν, τὰ 

δὲ μερικὰ τοὐναντίον ἑτοιμότερα πρὸς κατασχευὴν ἤπερ πρὸς ἀνασχευήν. προλαμβάνει 

γὰρ ὅτι τὸ μὲν παντὶ μοναχῶς δείχνυται, τὸ δὲ οὐδενὶ τριχῶς, ἐν πρώτῳ μοναχῶς, ἐν 

δευτέρῳ διχῶς, τὸ τινὶ τετραχῶς, ἐν πρώτῳ μοναχῶς, ἐν τρίτῳ τριχῶς, τὸ οὐ παντὶ 

ἑξαχῶς, ἐν πρώτῳ μοναχῶς, ἐν δευτέρω διχῶς, ἐν τρίτῳ τριχῶς. τούτων προληφϑέντων 

ἕχαστον τῶν τεττάρων προβλημάτων χατασχευάζεται καὶ ἀνασχευάζεται τοσαυταχῶς" 

KATAXKEYAZETAI ANAZKEYAZETAI 

παντί μοναχῶς ἑξαχῶς διὰ τὸ οὐ παντί 

οὐδενί τριχῶς τετραχῶς διὰ τὸ τινί 

τινί τετραχῶς τριχῶς διὰ τὸ οὐδενί 

οὐ παντί ἑξαχῶς μοναχῶς διὰ τὸ παντί. 

ἐπεὶ οὖν τὰ μὲν χαϑόλου μοναχῶς 7, τριχῶς κατασχευάξεται, τὰ δ᾽ ἐν μέρει τετραχῶς 

τῦ 

ἢ ἑξαχῶς, εὐεπιχειρητότερα τὰ μερικὰ τῶν καϑόλου πρὸς χατασχευήν. χαὶ ἐπει- f. 26]r 
^ δὴ τὰ μὲν καϑόλου ἀνασχευάζεται ἢ ἑξαχῶς ἣ τετραχῶς, τὰ δ᾽ ἐν μέρει τριχῶς 7, 

μοναχῶς, εὐεπιχειρητότερα ἄρα τὰ καϑόλου τῶν μεριχῶν πρὸς ἀνασχευήν. 

Δεύτερον ἐπιχείρημα. εἰ τὸ καϑόλου ἀναιρεῖται xal διὰ τοῦ ἐναντίου xal διὰ τοῦ 

ἀντιφατιχοῦ, τὸ δὲ μεριχὸν διὰ μόνου τοῦ ἀντιφατιχοῦ, τὸ χαϑόλου ἄρα τοῦ μερικοῦ 

ἑτοιμότερον ἀναιρεῖται. ὅτι δὲ τὸ καϑόλου τοῦ μερικοῦ χαὶ δυσχολώτερον χατασχευ- 

ἄζεται, δείκνυσι διχῶς ἡ λέξις: τῶν γὰρ μερικῶν τὸ μὲν οὐ παντὶ ἐν πλείοσι σχήμα- 

σιν ἤπερ τὰ χαϑόλου, τὸ δὲ τινὶ διὰ πλειόνων τρόπων ἤπερ τὰ καϑόλου. ἀλλ᾽ ἐπεὶ 
τοῦτο τοῦ πρώτου ἐστὶν ἐπιχειρήματος, ἐπάγει νεωτέραν κατασχευὴν τοιαύτην ἕτοι- 

μότερον χατασχευάζεται τὰ μερικὰ τῶν χαϑόλου, ἐπειδὴ τὰ μὲν καϑόλου OU ἑαυτῶν 

δείχνυται μόνων, τὰ δὲ μεριχὰ καὶ OU ἑαυτῶν xal διὰ τῶν καϑόλου: εἰ γὰρ παντί, 

χαὶ τινί, χαὶ εἰ οὐδενί, χαὶ οὐ παντί. 

p.42927 Περὶ ὧν οἱ συλλογισμοί, τουτέστιν τῶν προβλημάτων: ἐπάγει 
γὰρ καὶ ποῖον χαλεπὸν καὶ ποῖον εὐεπιχειρητότερον ἢ πρὸς κατασχευὴν ἣ 

πρὸς ἀνασχευήν. 
p.4331 Φανερὸν οὖν ὅτι τὸ μὲν χαϑόλου χατηγοριχόν. κατασχευάζε- 

ται μὲν γὰρ μοναχῶς, ἀνασχευάζεται δ᾽ ἑξαχῶς. τὰ δὲ ὅμοια xol ἐπὶ τῶν λοιπῶν. 

τὸ δὲ δεύτερον ἐπιχείρημα διαιρεῖ τὰ ὃ εἰς δύο, εἰς χαϑόλου xol μεριχά, διὰ τοῦ 

ὅλως δ᾽ ἐστὶν ἀναιροῦντι μὲν τὰ χαϑόλου τῶν ἐν μέρει ῥάω. 

ὃ προστεϑεὶς scripsi: προστιϑεὶς P 8 ἀνασχευὴν] ἡ in ras. ex et corr. P 

11 διχῶς seripsi: τριχῶς P 12 προληφϑέντων scripsi ef. vs. 9 et p. 51,40 n. 

χατασχευάζεται) u superscr. P! 29 xai prius superser. P 25 ἑτοιμώτερον (o 

ras. ut videtur) P 27 ἥπερ prius seripsi: εἴπερ P 28. 29 ἑτοιμώτερον P 

90 μόνων scripsi: μόνον P 98 ἀναιροῦντι Arist.: ἀναιροῦντα P 

in 
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p.4936 Kai ἐπὶ τῶν στερητιχῶν. τὸ γὰρ οὐδενὶ ἀναιρεῖται xal διὰ τοῦ 
^ M ^" ov - , " 58 ^ ^ M t , , 

παντὶ χαὶ διὰ τοῦ τινί, ὃ [οὐδενὶ ἢ τινὶ] ἐν δύο σχήμασι δείχνυται. 

Ρ. 4919 Κατασχευάζοντι δὲ ῥάω. τὸ λοιπὸν μέρος τοῦ δευτέρου ἐπιχειρή- 

ματος, ὃ xal διχῶς δείκνυται" πρῶτον ἐκ τοῦ πλεοναχῶς δείχνυσϑαι τὰ μεριχὰ ἤπερ 

τὰ χαϑόλου 7, χατὰ σχήματα ἣ χατὰ τοὺς τρόπους. σι 

Ρ-.49410 Ὅλως τε οὐ δεῖ. οὐχ ὥσπερ, φησίν, τὰ χαϑόλου διὰ τῶν μεριχῶν 

ἀναιρεῖται χαὶ τὰ μεριχὰ διὰ τῶν χαϑόλου, οὕτω xal τὰ μερικὰ διὰ τῶν χαϑόλου 

χατασχευάζεται wal τὰ χαϑόλου διὰ τῶν μεριχῶν" ἀλλὰ τὰ | μὲν μεριχὰ διὰ τῶν f, 2601ν 
"^ , , , I ^N b J , NS - - » ^ ? - 

χαϑόλου εἰσφέρεται, οὐκέτι δὲ xol τὰ χαϑόλου διὰ τῶν μεριχῶν, ἀλλὰ OU ἑαυτῶν 

10 μόνον- εἰ μὲν γὰρ παντί, χαὶ τινί" οὐ μὴν εἰ τινί, xal παντί. xal ἐπεὶ τὰ μὲν μεριχὰ 

διχῶς χατασχευάζεται, καὶ δι᾿ ἑαυτῶν xal διὰ τῶν περιεχόντων χαϑόλου, τὰ δὲ χαϑό- 

Àoo μοναχῶς (bU ἑαυτῶν γὰρ μόνον), ἑτοιμότερα τὰ μεριχὰ τῶν χαϑόλου πρὸς κατα- 

σχευήν" ἀλλὰ μὴν δέδειχται τὰ χαϑόλου τῶν μεριχῶν εὐεπιχειρητότερα εἰς ἀνασχευήν" 

συνελόντι ἄρα τὰ καϑόλου τῶν μερικῶν (τοῦτο γὰρ δεῖ προσυπαχοῦσαι) ῥᾷον ἀνα- 

15 σχευάζειν 7| κατασχευαζειν. 

p.432316 Ὅπως μὲν οὖν γίνεται ἅπας συλλογισμός, ὅ v ἐπ᾽ εὐθείας 

xal ὁ δι᾿ ἀδυνάτου. χυρίως δὲ τὸ γίνεται περὶ γενέσεως συλλογισμῶν τοῦ τμήματος 

ὄντος. 7| πῶς γίνεται ὁ χατηγοριχὸς xal ὁ ὑποϑετιχός: ἄμφω γὰρ ἀνάγονται εἰς τὰ 

τρία σχήματα, οἱ μὲν χατηγοριχοὶ καϑ᾽ ὅλους ἑαυτούς, οἱ δ᾽ ὑποϑετιχοὶ διὰ τὰς 
20 χατασχευὰς T, τοῦ ἀδυνάτου ἢ τῆς προσλήψεως. 

Ρ. 49116 Καὶ διὰ πόσων ὅρων. ὅτι τριῶν τῶν προσεχῶν. 

Ρ. 49417 Καὶ πῶς ἐχουσῶν. ἢ χατὰ τὸ ἁπλοῦν χαὶ σύνϑετον τοῦ χατηγορι- 

χοῦ συλλογισμοῦ 7, χατὰ τὸ χατηγοριχὸν καὶ ὑποϑετιχὸν τοῦ ἁπλῶς συλλογισμοῦ. 

Ρ. 49418 Καὶ διὰ τοὺς ἀριϑμοὺς τὰ ἐν μέρει τῶν ᾿χαϑόλου πρὸς χατασχευὴν 
25 εὐεπιχειρητότερα. πρὸς δὲ ἀνασχευὴν δυσεπιχειρητότερα, καὶ ὅτι. ὡς ἐν τῷ δευτέρῳ 

ἐπιχείρηματι, τὰ μὲν μεριχὰ διχῶς κατασκευάζεται, τὰ δὲ χαϑόλου μοναχῶς, ἀνασχευ- 

ἄζεται δὲ τὰ μὲν μεριχὰ μοναχῶς, τὰ δὲ χαϑόλου διχῶς. 

2 ὃ parum liquet (1 litt. evanuisse videtur) P οὐδενὶ ἢ τινὶ delevi ἐν δύο 

σχήμασι ex Arist. seripsi: ἐν B σχήματι P ὃ páuoy P 5 fort. κατὰ {τὰν 

10 ei τινί seripsi: ἐστιν (sic) P 12 ἑτοιμώτερα P 27 εἰς τὸ τμῆμα τοῦ πρώτου 

τῶν προτέρων ἀναλυτιχῶν τὸ περὶ γενέσεως συλλογισμῶν maiusculis subscr. P 
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I INDEX VERBORUM 

Verba asterisco notata desiderantur in lexicis 

᾿Αγαϑός. ἀγαϑόν ἐστιν ἐφ᾽ ὃ πάντα ἄγαν 
ὕες 12,40 

ἀγωγή 02,5 ὅσον ἐπὶ τῇ ἀγωγῇ ταύτῃ 51, 

14 54,43 55,28 
ἀδιάφορος 54,15. 16 ἀδιαφόρως περαίνοντες 

(συλλογισμοί) Stoicorum 27,96 28, sq. 

32,19. 14 expl. 28,5 54. διεξέρχεσϑαι 28,8 

ἀδίστακτος. ἀδιστάχτως (coni. τελείως) 

ἀποφαίνεσθαι 17,20 

ἀδολεσχεῖν 14,10 
ἀδύνατος. 

ταντᾷ 20,2 ἡ εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγή 91,1 

(expl.) 84,35 sq. 51,18. 19 al. δι᾿ ἀδυνάτου 

δεικνύναι, πίστις 91,8sq. 39,10 41,30. 

40 4]. opp. ἐπ᾽ εὐϑείας 42,32 8]. συλλο- 

γισμός 65,19 sq. 660,8 71,20 76,17 6 
δι᾿ ἀδυνάτου μέρος τοῦ ὑποϑετιχοῦ 66, 

13sq. 69,24.25 λέγεται δ᾽ ὁ δι᾿ ἀδυνάτου 
χαὶ χύχλῳ ὡς μὴ τὸ προχείμενον αὐτόϑεν 

δεικνύς ibid. 26. 27 cf. 66,34 sq. 
ἀειχίνητος 3,9 6,1 sq. 11,10 14,26 29,10. 

24 30,13. 18 sq. 
ἄϑροισμια (λόγων) 26,4. 6 
αἰνίττεσϑαί τι 46,22. 40 

αἱρεῖν τὸ συμβαῖνον 39,14 

«ipecóc. αἱ μὴ αἱ. (coni. μηδὲ ἀναγκαῖαι) 

ἡδοναί 18,98 

αἴσϑησις 25,22. 26 

αἰσϑητιχός. οὐσία ἔμψυχος αἰ. 4,4 

αἰσϑητός opp. νοητός ὅ,29. 2 20,12 sq. 

οὔτε μὴν ἐπὶ τῶν αἰ. συλλογιζόμεϑα 20,21. 

αἰτία. 

αἰτίας γιγνώσχειν 2,ῶ 4 ἀπὸ τῶν αἱ. τὰ 

αἰτιατὰ δεικνύναι 8,8 25,16. 17 

εἰς ἄτοπόν τι καὶ ἀδύνατον χα- 

ὡς ἀνάγουσαν . . αἰτίαν 10,24 μετ᾽ 

αἰτιᾶσϑαι 59,931. 41 

αἰτιατιχκή (πτῶσις) 12,9 

αἰτιατός cf. αἰτία, αἴτιος 

αἴτιος. ἀπὸ τῶν αἰτιατῶν ἐπὶ τὰ αἵ. μετα- 

βαίνει 8,9 

ἀχάϑαρτος. αἱ d. (coni. ἀκόλαστοι) ἡδοναί 

18,95 

ἀκέραιος τρόπος 46,29 49,29 60,96 

ἀχμάξειν 40,9 

ἄχμιων 10,1 

ἀχόλαστος. αἱ d. (coni. ἀχάϑαρτοι) ἡδοναί 

18,95 
ἀχολουϑεῖν log. i. 4. συμβαίνειν 29,53 

30,91 

ἀκολουϑία. 
τῆς λέξεως opp. χατὰ τὴν ὕπαρξιν τῶν 

πραγμάτων 29,21. 22 30,28 sq. 92,16 ὁ 

ἐξ d. (sc. ὑποϑετικὸς συλλογισμός ) 68, 

24 56. 

ἀκόλουθος 1,20 2,5 (coni. εὔταχτος) 1,20 

ἀχολούϑως 1.18 sq. 24,27 τοῖς προειρη- 

μένοις 22,12 32,25 33,23 
ἀκούειν τινὸς μεϑυπερβατῶς 16,98 

τινος 17,29 48,5 τὶ κατὰ χοινοῦ 90,1 

ἀκριβοῦν τι 68,2 

ἀκροατής 31,16. 17. 22 

ἄκρος (ὅρος) 66,21.28 ἡ φύσις τῶν d. 

50,98 
ἄχυρος (συμπεράσματα) 14,21 

ἀλήϑεια. τῇ d. 14,93 88,317 χατ᾽ ἀλήϑειαν 

99,93 55,26 19,28 
ἀληϑεύειν 18,33. 81 ἐπί τινος 45,26. 47, 

20 53,25 med. χατά τινος 52,8 

ἀληϑής. τῷ ἀληδεῖ 10,24 

^ ^s , - ' μὰ , 

τὸ δὲ (ἀναγκαῖον) κατὰ τὴν d. 

NOU , 
τὶ ἀντὶ 

κατὰ [[λάτωνα 



80 ἀλλά 

χαὶ τὸν ἀληϑῆ λόγον ibid. 86 τὸ ἀληϑέ- 
τερον λέγειν 18,35 ἀληϑὲς γὰρ καὶ ἐξ 

ἀμφοτέρων ψευδῶν συνάγεται 10,28 1], 

13. 14. cf. ἀντιχεῖσϑαι, Ψεῦδος 

ἀλλά. εἰ χαὶ .. ἀλλ᾽ οὖν 27,11 

ἀλλαχόϑεν 26,21 
ἀλλαχοῦ 22,] 14,9 

ἀλλήλων. ἡ δι᾽ d. δεῖξις 90,1 
ἄλλος ἄλλῳ sim. 8,2. 18 25,2 11,35 ἄλλος 

. ἄλλος 12.14.15 44,11 8ὴ. doc. 

xai ἄλλος 4,2.3 11,27 72,28 

ἄλυτος 498,94 

ἀμέϑοδος. ἀμεϑόδως περαίνοντες (συλλο- 

γισμοί) δίοϊο. 10,13 

ἀμείβειν τὸ ποιόν 45,94 

ἄμεσος. ἄμεσα ἀντιχείμενα 08,00 ἀμέσως 

ἀντιχεῖσϑαι 609,1 

ἄμετρος opp. ἔμμετρος 11,97. 98 

ἄμικτος (σχῆμα) 56,94 

ἀμφιβάλλειν dubitare pass. 65, 98. 39 

61,13 
ἀμφιβολία. μεταλαμβάνειν ἀπὸ ἀ. εἰς évép- 

γειαν 68,9 

ἀμφίβολος. μεταλαμβάνειν ἀπὸ ἀμφιβόλου 

εἰς ὁμολογούμενον 60,171 

ἄν omisso optat. potent. ἄλλ᾽ εἴποι τις 6,90 

sim. 9,17 12,19 57,93. ἄν irreali omisso 

imperfect. 45,12 48,98 49,4 60,5 ὡς 

ἄν c. partic. 6,21 ὡς ἂν εἰ 117,21 

ἀνάγειν τὰς ψυχάς 10,29 log. εἰς τὸ πρῶ- 

τον σχῆμα 91,0. 454. 60,17 ἃ]. ὑπό τι 

5,4 6,3 1,11 sq. 8,15 

ἀναγινώσχειν 20,20 

ἀναγκαῖος. αἱ μὴ αἱρεταὶ μηδὲ ἀ. (ἡ δοναῦ 

18,98 διττὸν τὸ d. ἐν τοῖς συλλογισμοῖς, 

τὸ μὲν κατὰ τὴν ὕπαρξιν τῶν πραγμάτων 

τὸ δὲ χατὰ τὴν ἀχολουϑίαν τῆς λέξεως 

29,90 sq. 30,28 τὸ ἐξ ὑποϑέσεως, τὸ μετὰ 

διορισμοῦ d. 39,29. 91 τὸ χατὰ τὸν ὁρισμὸν 

à. 48,10. 11 
ἀναγκαῖον χαὶ ἐνδεχόμενον 49,98 50,26. 

21 52,1.20.21 53,19. 20 54,21 56,238 al. 

ἀναιρεῖν log. 8,28sq. 10,11 
ἀναιρετικός 62,8 

ἀναχεφαλαιοῦν med. 21,93 

ἀναχεφαλαίωσις. ἐν ἀ. λέγειν 12,25 

ἀναλογεῖν τινι 4,10. 14 56. 

ἀναλογία 25,15 

ἀνάλογός τινι 4,9 16,27 

ἀνὰ λόγον) 15,19 

ἀναλύειν (opp. συντιϑέναι) ἐπί (0), εἰς 5,18 

τὸ ἐξ ἡμισείας ἀναγκαῖον, 

χατὰ τὴν αὐτὴν ἀ. 94,11 
ἀνάλογον (i. e. 

I INDEX 

6,4 sq. geom. 5,21 sq. 

στημονικῶς ἀναλῦσαι χαὶ Govücivat οἶδεν, 

ὃ γὰρ εἰδὼς ἐπε- 

οὐ πάντως δὲ ὁ εἰδὼς συνϑεῖναι xal ἀνα- 

λῦσαι 6,83 sq. 

ἀνάλυσις (opp. σύνθεσις) ἐν τοῖς συλλογι- 

σμοῖς, παρὰ τοῖς γραμματιχοῖς, παρὰ τοῖς 

φυσιολόγοις, παρὰ τοῖς φιλοσόφοις, ἐρωτιχή, 

γεωμετριχή, παρὰ τοῖς ἁἀστρονόμοις 5,10sq. 

ἀπὸ τῶν συνθέτων ἐπὶ τὰ ἁπλᾶ (ἔρχεται) 

6,24 
cf. διδασκαλία 

χαὶ ἄλλοις τισίν (ἀντίχειται) 0,26 sq. 

ἀναλυτιχή opp. διαιρετική, ὁριστική, ἀπο- 

δειχτιχή 1,29 sq. ἀπὸ τῶν συνθέτων ἐπὶ 

τὰ ἁπλᾶ ἀνατρέχει ibid. 94 

ἀναμίξ 56,20 60,39 61,7. 20 65,28 14,36 
ἀνάπαλιν. τὸ d. 4,94 6,28. 24 15,23 33,13 

26,9. 15 
ἀναπόδειχτος 20,98 21,2 

ϑετικοὺς συλλογισμοὺς ἀναποδείχτους χα- 

λοῦσι (sc. οἱ Στωιχοῦ xoi ϑέματα 68,14 

ἀνάρμοστος opp. εὐάρμοστος 18,92 

τοὺς δ᾽ ὑπο- 

ἀνατρέπειν λόγους 10,7 

ἀνατρέχειν log. ἀπό τινος ἐπί τι 5,23. 25 

1,94 

ἀναφαίνειν pass. 20,10 sq. 

Anaphora 5,10 35,96. 9T 

ἀναφωνεῖν 12,4. 24 

ἀνελλειπής 92,22 ἀνελλειπῶς 67,98 

ἀνεμποδίστως 12,28 

βίος 9,93 d. (opp. ὑεῖαὶ) 

πράγματα 9,90 sq. «à d. 9,23 14,90 

ἄνϑρωπος. οἱ ὃ χυμοὶ ἀφ᾽ ὧν ἄνϑρωποι 

5,17. 18 exempl. 4,12 sq. 15,5 sq. 30,96 

sq. 33,10.11.33 sq. 34,15 sq. 90,4 sq. 

99,92. 33 40,15 sq. 

ἀνίατος 53,42 

ἄνισος. πίστις ἐξ ἀνίσων 29,12sq. cf. πίστις 

ἀνομοιοσχ μων 84,8 δῦ,14 58,25 sq. 

59,91 sq. 
ἀντιδιαιρεῖν pass. 46,42 

ἀντιδιαστολή. πρὸς ἀντιδιαστολήν 92,10. 11 

ἀντίϑεος 35,24 

ἀντίϑεσις (τῶν ἐναντίων) 18,30 23,22. 23 

σὺν ἀ. ἀντιστροφή 08,28 

ἀντιχεῖσϑαι ὑπεναντίως 18,13 χατὰ τὸ ἀναγ- 

καῖον xoi ἀδύνατον opp. κατὰ τὸ ἀληϑὲς xal 
τὸ ψεῦδος 41,97 ἐμμέσως, ἀμέσως 68,34 
69,7.19 ἄμεσα ἀντικείμενα 608,5 ἀντι- 

χείμενος (opp. ἐναντίος) expl. 58,39 

ἀντιλέγειν 28,28 πρός τι 80,14 τινί 55,29 

00,20 

ἀνεμιπόδιστος. 

ἀνθρώπινος 
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ἀντιστρέφειν τελείως 58,41 

ἀντιστροφή 31,6 sq. 33,5 sq. 234,27 sq. 

ἔστιν xal ὅρων d. xal προτάσεων xal 

συλλογισμῶν 35,10sq. expl. (opp. xaca- 

στροφή, i. 4. ἰσοστροφή) ibid. 21 sq. αἱ ἀ. 

τοῦ ἐνδεχομένου οὐχ αἱ ἁπλαῖ... ἀλλ᾽ αἱ 

ἐνδεχόμεναι αἱ τὸ ποιὸν μόνον ἀμείβουσαι 

τὴν δὲ τάξιν τῶν ὅρων φυλάττουσαι 48, 

9 8. cf. 55,11 57,183.30 60,1. 2. 26..27 
61,26 63,12. 13 64,14 σὺν ἀντιϑέσει 68,28 

ἀντιτιϑέναι 31,11 38,2 41,5 52,24 

ἀντίφασις expl. 67,9 

ἀντιφάσχειν τινί 52,25. 27. 36 58,46 

ἀντιφατιχός Opp. ἐναντίος 58,99 75,24 

ἡ dà. ἀπόφασις 58,99 αἱ d. αἱ διαγώνιαι 
ibid. 8ὃ9 ἀντιφατιχῶς μάχεσθαι 52,11 

ἀνυμνεῖν 8,10 10,22 

ἀνυπαρξία 47,25 69,94 πρὸς ἀνυπαρξίαν, 
ἐν d. ἀόριστος 46,9 41,9 

ἄνω. ὡς xal ἄ. εἶπεν sim. 21,11 22,14 

24,28 33,017. 25 34,20. 23 

ἄνωϑέν ποϑεν 21,5 

ἀξίωμα Stoicorum 26,36 Aristotelis 27,4 

τὰ παρὰ τοῖς γεωμέτραις d. ibid. 2 ἀξι- 

ὦματος λόγον ἐπέχειν 11,5 

ἀόριστος 46,6 sq. 48,9 

ἀπδγορεύειν (coni. ἀποφάσχειν, ἀποχωρίζειν) 

11,4 

ἀπαγωγὴ εἰς ἀδύνατον 31,7 (expl.) 34,28 sq. 
51,18. 19 al. εἰς ἄτοπον 42,29 

ἀπαϑής 6,95 

ἀπαρτᾶν. ἀπηρτῆσϑαι τῶν ἄχρων 66,29 

ἀπατᾶν sophist. 2,24 sq. 

ἀπάτη τῶν σοφιστῶν 12,22 

ἄπειρος. ἐπ᾽ ἄπειρον προελϑεῖν 67,14 

ἀπεργάζεσθαι 10,32 

ἀπέριττος 32,21 

ἁπλοῦς. ἀπὸ τῶν ἁ. ἐπὶ τὰ σύνϑετα, ἀπὸ 

τῶν συνθέτων ἐπὶ τὰ ἁ. ἔρχεσϑαι ὅ,10 84. 

ἀπὸ τῶν ἁπλουστέρων ἄρχεσϑαι 14.7 ἁ. 

προτάσεις opp. ἐκ μεταϑέσεως 223,14 24,22 

&. φωναί 1,12sq. (v. φωνή) ἁπλοῦς συλλο- 

γισμός (χατηγορικός, ὑποϑετιχός) opp. 
μικτός, σύνϑετος 65,18. 19 sq. οἱ ὃ᾽ 
ἁπλοῖ ὑποϑετιχοί, ἤτοι οἱ ἐπ᾽ εὐϑείας 

ibid. 35. 36. ἁπλούστερον ἐξηγεῖται 22,35 

ἀποβλέπειν εἰς 81,26 πρός 10,7 

ἀπογεννᾶν 9,1 

ἀποδεικνύναι ἐπιστημονικῶς 9,28. 29 συλλο- 

γισμούς 18,1 ὁ ἀποδεικνύων οὐχ ἐρωτᾷ 

τὸν προσδιαλεγόμενον 19,19 

Comment. Arist. IV 6. Ainmon. in Anal. Prior. 

ἀρχαῖος 81 

ἀποδειχτιχός Opp. διαλεχτιχός, σοφιστιχός 

11,26 συλλογισμός 2,11 def. ibid. 12—14 

9,2. ὃ. 22 sq. 11,22. 23 12,18sq. d. πραγ- 

ματεία opp. διαλεχτιχή 4,28 ἀ. μέϑοδοι 

9,27 19,9 ἀ. ἐπιστήμη dist. ἀπόδειξις 

12,91 sq. def. ibid. 35 sq. ἀ. πρότασις 

(opp. διαλεχτιχή) 19,6 sq. 21,2. ἀποδειχτι- 

κῶς (coni. συλλογιστιχῶς) εὑρίσκειν xal TU 
γνώσκειν, ἐπίστασϑαι 25,0.10 ἡ ἀποδειχτιχή 

1,29 sq. 12,33 19,4 ὁ ἀποδειχτικός (opp. 

ὁ διαλεχτιχός) 19,27. 20,36 21,1 sq. 

ἀπόδειξις 10,26.27 13,15 plur. 2,13 (ἀληϑής) 

39,9 d ist. ἐπιστήμη ἀποδειχτική 12,90 sq. 

ἀποδιδόναι 12,8. 9. ὅρον 17,10 19,11 sq. 

ἀποχλείειν logice (ἀπό τινος) 7,92. (τινός) 

38 22,23 

ἀποκλήρωσις. τίς ἡ d;. 6,92 40,2. 3 

ἀποτελεῖν 7,98 9,386.31 10,18 

ἀποτέλεσμα τέχνης opp. ὄργανον 10, 12 sq. 

ἀποφαίνειν med. 21,8. 9 

ἀπόφανσις dist. λόγος, πρότασις 15,16 sq. 

ἀποφαντικὸς λόγος 13,20sq. 15,31 16,7 sq. 

dist. πρότασις 13,29 sq. 

ἀποφάσχειν 23,6. 7 

17,9. 4 18,11. 17 

ἀποφατιχός. 

τὶ ἀπό τινος, τινός 

ἀποφατιχῶς χείμενον 29,7 

ἀποχωρίζειν τινός τι (coni. ἀπαγορεύειν) 

1,4. 5. 

ἀπροσδιόρισσος 14.907 17,10 

(coni. ἄνευ τρόπου) 40,91 χατάφασις, ἀπό- 

φασις ibid. 30.31 

μερικῷ 170,21 11,4 

ἄπταιστος. 

mpócacic 

τὸ d. ἰσοδυναμεῖ τῷ 

ἀπταίστως 2,94 

ἀπωτέρω τέλος, σχοπός 12,15 sq. 

ἄρα in apodosi 91,19. 26 42,8 50,12 51,7 

52,9 54,28al. εἰ μὴ ἄρα 43,13 52,40 

13,92 ἀλλ᾽ εἰ dpa 57,32 

ἀρέσχειν τινά 19,21 

ἀρετή. προσεχὲς τέλος ἐστὶν τοῦ σπουδαίου 

ἡ à. (opp. ἡ εὐδαιμονία) 12,10 αἱ ἐπὶ 

ὅρου ἀρετή 32,21 

ταῖς ἀρεταῖς coni. καϑαραί (ἡδοναί) 18,96 

ἀρκεῖν 52,84. ϑῦ pass. τινί 34,4 60,15 

68,9 ὁ, inf. 7,5 
ἁρμόζειν τινί 26,15. 20. 23 47,12. 15. κατά 

τινος 19,11 (2,11 

ἠρτῆσϑαι τῶν ὅρων 65,25 

ἀρέσχεσθαϊ τινι 22,26 

ἐπί τινος 48,89 

ἀρτᾶν. 

ἄρτιος (ἀριϑμιός) 65,95 66,16 67,5 69,7.21 

ἄρτιος πρῶτος opp. ἁπλῶς 74,90 

ἀρχαῖος. τὰ ἀ. βιβλία, ἡ ἀ. γραφή 11,14 

τὰ ἀρχαίως γεγραμμένα βιβλία 20,25 

6 



82 ἀρχή 

ἀρχή (coni. ὑπόϑεσις) 20,8ὅ. 89. ἑχάστης 

τέχνης καὶ ἑκάστης ἐπιστήμης ἀρχαὶ ἀνα- 

πόδειχτοί εἰσιν 21.1 τὸ ἐν d. αἰτεῖσϑαι 

65,22 10,8.8. 10. 11,6 κατ᾽ ἀρχάς 14,96 
ἄσημος 1,9sq. v. φωνή 

ἀστρονόμος. ἔστιν δὲ xal παρὰ τοῖς ἀστρο- 
νόμοις σύνϑεσις xai ἀνάλυσις 5,31 

ἀσυλλόγιστος 11,94 42,28 46,13 48,58.87 

τινός 62,6. 10. à. λόγοι 21,5 32,10 τὸ 

d. 51,11. 12 58,26 

«pov τὸ δὲ ἄμετρον ibid. 37 

συμπλέκειν 18,20. 21 

ἀσύμμετρος τῇ πλευρᾷ 61,5. 6 69,18. 19 

ἀδσύναπετος 12,17. 292 18,91 

ἀτελής 5,9 coni. χολοβός 8,89 d. συλλο- 

γισμός expl. 14,29 27,17 δυνατὸν χαλεῖ 

LI - cS à »ν 

τοῦ ἀ. τὸ μὲν ἔυμε- 

ἀσυλλογίστως 

ὡς δυνάμει τέλειον 11.117 μήποτε οὐδείς 

ἐστιν ἀτελής 14,92 30,33 sq. 

χνία plur. 41,28 

εἰς ἄτοπόν τι χαὶ ἀδύνατον χα- 

ταντᾷ 90,1. 2 ν. ἀπαγωγή 

22 84,36 88,18 69,26 
αὐτοχίνητος 9,4. 5 5,95sq. 11,10 13,33. 

95 14,26 sq. 20,1. 8 29,9. 24 30,12 sq. 
αὐὖτός. ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν 11,15. 20 

ἀφαιρεῖν 24,2 25,29 

ἀφαίρεσις 10,19. 40 opp. πρόσϑεσις 29, 
21sq. ἐξ à. geometr. 25,27 

ἀφανίζειν pass. 8,91 

ἀφιστάναι med. τοῦ προχειμένου 19,3 

ἀφορᾶν τὰ παρὰ "Δριστοτέλει 11,4 
ἄχρι c. genet. 10,28 

ἀχώριστος log. 39,8 

Βαϑύς. βαϑύτερον (coni. ἀκριβέστερον) ἐξη- 

γούμενος 29,10 

βιβλίον. γνήσια τὰ B. 5,2. τὰ νεώτερα, τὰ ἀρ- 

χαῖα Y6ll.14 τὰ ἀρχαίως γεγραμμένα 

20,20 

βλάστημα. 

τῆς διαλεχτιχῆς) 7,28. 29 

βλίτυρι 1,1 8,21 

βοήϑεια log. 51,9. 91 52,1 33,3.4 τρεῖς B. 

(ἀντιστροφή, ἔχϑεσις, ἡ εἰς ἀδύνατον ἀπα- 

γωγή) 91,5 sq. 94,26 sq. 

βοηϑεῖν log. βοηϑοῦνται 94,91 

οἱονεὶ βλαστήματα αὐτῆς (sc. 

I INDEX 

Γέλοιος 30,1 

γένεσις 5,15. συλλογισμοῦ 6,14. 16 16,177 

τὰ ἐν γενέσει xol φϑορᾷ 3,22 

γενιχή (πτῶσις) 12,10 

γένος 16,25 sq. 25,20 26,28 sq. v. ὅρος 

γένυς. τὴν xc, τὴν ἄνω d. χινεῖν 28, 

33. 86 

γεωμέτρης 19,6 20,95 25,21. 29 91,9 τὸ, 
11 ἐπὶ τῶν χαϑόλου ποιοῦνται πανταχοῦ 

τὸν λόγον oi γ. 10,20. 21 

γεωμετρικός (ἀνάλυσις) 5,26 

65,94 69,23 (ἡδονή) 10,7 
γεωργία 13,6. 95 

γιγνώ σχειν (γιν.) τὸ γηγνῶσχον, τὸ γιγνωσχό- 

μενον opp. ἣ μεταξὺ τούτων γνῶσις 2,30 

7, διαφορὰ τῶν συλλογισμῶν ἀπὸ τοῦ γι- 

ἡνώσχοντος, ἀπὸ τοῦ γινωσχομένου 9,15. 

(ϑεώρημα) 

19. ἐπιστημονιχῶς, ἀπταίστως μετ᾽ αἰτίας, 

ὀρϑῶς, οὐχ ὀρϑῶς 2,54.35 διὰ συλλο- 
γισμῶν opp. ἁπλαῖς ἐπιβολαῖς 9,16.18 

γνήσιος (τὰ βιβλία) ὅ,2 

γνῶσις 5,1 10,24 ἃ]. λάμβανε δὲ xoi ἀπὸ 

τῆς γνώσεως (sc. τὰς διαφορὰς τῶν συλλο- 
γισμῶν) 9,26 v. γιγνώσχειν 

γνωστικός. τριῶν οὐσῶν τῆς ψυχῆς TY. 

δυνάμεων 24,32 cf. 9,1 

γόμφος 24,8 

γραμματικός. ὥσπερ xal παρὰ τοῖς Tp. 

ἔστιν σύνϑεσις xal ἀνάλυσις 5,11 sq. 

γραμμή 26,9. 14. 1134. 27,29. 80 
γραμμικός (ϑεώρημα) 95,2 

γράφειν βιβλίον περί τινος 4,8 

γραφή 11,12. (ἀρχαία) 14 (φερομένη) 14.10 

γραφιχός. γραφιχόν ἐστιν ἐξ ἀρχῆς τὸ ἁμάρ- 

τημὰ 14,18 

γυμνάξειν dial. pass. ἐν 9,95 12,20. 21 

γυμνασία dial. 2,15 12,20 

Δειχνύναι. διὰ τῶν ὅρων opp. διὰ μόνου 

τοῦ καϑόλου λόγου 40,6 sq. 

δειχτιχός 10,30 i. q. ἐπ᾽ εὐϑείας (συλλο- 

γισμιός) 60,99 

δεῖξις. ἡ δι᾽ ἀλλήλων ὃ. 30,1 

99,15 εἰς ἀδύνατον 84,4 δι᾽ 

60,4 
ὁ ὃ, 3,7. 10. 27,22 

δέει τῆς ἀποφάσεως 46,4 61,32 δέεται 

19,8 29,97 31,8 45,93 ἐδέετο 64,12 
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δηλαδή 65,9 
διαβάλλειν δεῖξιν pass. 58,20 

διαβιβάζειν pass. ἐπί τι 93,96 

διαγώνιος. πρὸς τὰς διαγωνίους μερι- 

xác 45,98 αἱ ἀντιφατιχαὶ αἱ διαγώνιοι 

58,99 
διαζευγνύναι. τὸ διεζευγμένον opp. τὸ 

συνημμένον 68,6. 11 cf. τροπιχός 

διαιρεῖν log. εἰς 7,92.36 11,29. 90 (διελεῖ) 47, 

39 51,8. 8. 11 ἃ]. τὶ ἀπό τινος 23,2 24,13 

διαίρεσις log. 11,29.34 29,11 86,8. 9 
τελεία 82,95 ἀπὸ τοῦ πλείονος 4,19. 22 

opp. σύνϑεσις 29,21 sq. τοῦ μὴ εἶναι 

24,11.12 τῆς ὑπάρξεως ibid. 17 

διαιρετιχή (opp. ἀναλυτιχή) 1,29 sq. 

διαιτᾶν τινε 31,20 

διαλαμβάνειν περί τινος 1,1.8. 17.19.21 sq. 

4,18. 29 sq. 5,9 al. 

διαλέγεσθαι opp. πράττειν 7,8 περί τινος 
1,8 9,81 34,29 47,40 48,17 δ1,14.16 ὁ 

διαλεγόμενος 19,28 
διαλεκτιχός Opp. ἀποδειχτιχός, σοφιστιχός 

11,36 συλλογισμός 2,11 def. ibid. 14.15 9,6. 

25sq. 11,22. 24 12,20 ὃ. πρότασις opp. 

ἀποδειχτιχή 19.754. ὃ. πραγματεία 4,29. ἣ 

διαλεχτιχή 10,22 τῆς ὃ. ὃ εἰσὶν μέϑοδοι 

δυνάμεις οὖσαι xal οἱονεὶ βλαστήματα αὐτῆς 

(1,28 ὃ διαλεχτιχός 9.19 opp. ὁ ἀπο- 

δειχτιχός 19,26 

διάλληλος δεῖξις 39,15 cf. 30,1 

διαλύειν εἰς log. 24,23 

διάμετρος (τῇ πλευρᾷ σύμμετρος, ἀσύμμε- 

μετρος) 65,35 67,8. 5. 69,17 sq. 

διανοεῖσθαι xad αὑτὸ τὸ χαϑόλου εἶδος 

τοῦ τριγώνου 25,90 

διανοητικχός. ὃ. δύναμις dist. νοερά, δοξα- 
στικχή 24,32 τὸ ὃ. dist. τὸ δοξαστιχόν, 

τὸ φανταστιχόν, τὸ 2,933 sq. 

25,91 

διανοητός. 

διανοητά, ἐπειδὴ διανυστικῶς καὶ διεξοδι- 

χῶς αὐτὰ γιγνώσχομεν 20,24. 23 

νοερόν 

περὶ τῶν μέσων, ἃ καλεῖται 

διάνοια χαλεῖται παρὰ τὸ διανύειν xol δι- 

ἐξιέναι" αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις ἡ συλλογιζο- 

μένη [ἡ] ἐν ἡμῖν χτλ. 25,9sq. τὸ στα- 

ϑερὸν τῆς διανοίας 3,30 
διανύειν 25,9 

διανυστιχός. διανυστιχῶς (coni. διεξοδιχῶς) 

γηνώσκχκειν 25,24 

διαρϑροῦν 32,51. 52 

διαρρήδην τίϑεσθϑαι 21,8. 11 

δύναμις 89 

διάστασις. ix διαστάσεως 68,28 54. χατὰ 

διάστασιν 69,2. 4 

διαστέλλειν τελείως 4,20 τὶ ἀπό τινος 90,24 

διάστημα i. 4. πρότασις 14,32. 33 

διαστολή. πρὸς διαστολήν 27,13 28,14sq. 

32,13. 14. 17 33,16 

διαφορὰ πρός ct 20,90 τὴν διαφορὰν λαμ.- 

βάνειν ἀπό τινος 3,15.19.26 19,44 20,29 

cf. ὅρος 

διάφορος. τὸ ὃ. 8,11 47,20 54,13. διαφόρως 

1014. 18 

διδασχαλία. τῷ κατὰ ἀνάλυσιν τρόπῳ δι- 

δασχαλίας 14.20 

διδάσκειν περί τινος (τινά) 1,11 7,22 

διδόναι dial. 19,28 sq. 

διεξέρχεσθαι ἀδιαφόρως 28,1 

διεξιέναι coni. διανύειν 25,8 

28,94 

διεξοδιχός. διεξοδιχῶς γιγνώσχειν 20,2. 

(coni. διανυστιχῶς) 24 

διιστάναι cà συναφϑέντα 8,4 

διχάζειν. τοῦ ἰατροῦ τοῖς στοιχείοις χαὶ 

τοῖς γυμοῖς διχάζοντος 19,48 

διχαιολογεῖσϑαι 40,2 

διχαστής 21,18. 20 

δίχ η. δίχην τῶν ἀσυλλογίστων 60,10 

διορϑοῦν med. 44,4 

διορίζειν 16,28. 39,95 

14. 31 28,9 29,18 al. 

διορισμός. οἱ χαϑόλου ὃ. 15,2 

διότι opp. ὅτι 48,23 

διπλασιάζειν 63,25 

δίπους 32,96 sq. 

διφορεῖν. διφορούμενοὶ συλλογισμοί Stoi 
corum 27,836 sq. 32,13 

διχόϑεν 22,29 

δόγμα 8,19. 20. 37 49,32 sq. 67,21 

δογματίζειν 15,92 

δόξα χαλεῖται παρὰ τὸ δέχεσϑαι 25,1 sq. 

τὰ χαϑέχαστα 

τὶ ἀπό τινος 2'1,. 

οὐχ ἔχουσα τὸ σταϑερὸν τῆς διανοίας ἀλλὰ 

χαὶ πλησιάξουσα τῇ φαντασίᾳ ποτὲ xal 

πταίει 2,96 ταύτης ἐγένοντο τῆς δόξης 

8,22 81,11.18 δόξαν διδόναι ἑαυτοῦ ὡς 

seq. partic. 27,21 

δοξάζειν περί τινος 8,17. 18 97,14. 19 

ἀποδείξεων 25,9 

ἄνευ 

δοξαστιχός 8.0 τὸ ὃ. dist. τὸ διανοητιχόν, 

τὸ φανταστιχόν 2,99sq. ὃ. δύναμις dist. 

νοερά, διανοητιχή 24,92 οἵ, 25,91 
: ; δὶ 
δριμύς 9,5 

δύναμις pl. τῆς Ψυχῆς 9,16 γνωστικαί ibid. 1 

6* 



84 δυνατός 

(fj νοερά, Tj διανοητική, 7j δοξαστική) 24, 

32 cf. 8,11 τῆς [διαλε- 

χτιχῆς ὃ εἰσὶν μέϑοδοι δυνάμεις οὖσαι .. 

ἴδωμεν δὲ ἑχάστης τὴν ὃ. 1.28---8ὃὸὺ δυνά- 

pet opp. ἐνεργείᾳ 52,45 67,20 

δυνατὸς συλλογισμός expl. i. q. ἀτελής 11,17 

δυσεπιχείρητος πρὸς ἀνασχευήν 16,25 

χατασχευάαζεται 

εὑρετική 6,19 

δύσχολος. δυσχολώτερον 

15,95 

Ἐὰν κέχρηται 9,6 (οἵ. ἵνα) ἀντίχεινται 
69.8 

ἐᾶν. τοὺς μὲν πολλοὺς ἐατέον 9,4 ἐάσας 

ἡμῖν τὰ ἄλλα ἐννοῆσαι 34,4 

ἔβενος 56,18 

ἔγερσις 62,15. ef. ἐγρήγορσις 

ἔγκλημα 52,41 

ἐγρήγορσις ὡς ἔγερσις χίνησίς ἐστιν 62,15 

ἔϑος. τῷ ἔ. ρ0,14 

εἰ c. coni. 39,32 41,28 42,50 43,38 49,84. 
36.37 53,16.19.22.24 58,5al εἴη .. 
εἴπωμεν 19,1. 2. 38. 39 

εἰδέναι. ἰστέον δὲ ὅτι 17,10 31,11 

εἶδος opp. ὕλη 4,9 sq. 

ibid. 25 εἴδει (ἀναλογεῦ τὰ σχήματα 

ibid. 10. 11 
2] τὰ ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς εἴ. opp. τὰ ἐν 

αὐτὸ xad αὑτὸ τὸ 

τιμιώτερον τῆς ὕλης 

εἶδος ἁπλοῦν, σύνϑετον 5,20. 

τοῖς νοητοῖς ibid. 29 

χαϑόλου cl τοῦ τριγώνου ἢ τετραγώνου 

25,29 opp. γένος 26,29 ορρ. ὕλη 41,1 

i.q. ποιόν, τρόπος 11,15 cf. χατηγορεῖν 

εἰχός v. ἐοιχέναι 

εἶναι περί τι 2,29. τὸ ἔστιν παντὶ τρόπῳ 

ἀεὶ συνέζευχται χαὶ οὐ ποιεῖ μῖξιν ἀεί 88, 

10. 11. 29 

εἰσάγειν 23,23. 52,14. 37 
εἰσφέρειν pass. διά τινος 66,21 16,9 

εἴτε. πεῖραν λαμβάνειν εἴτε... εἴτε 2,25. c. 

coni. 42,21 44.1 εἴτε... ἤ 64,95 

ἑχάτερος. ἐν ἑχατέρῳ χαϑ' ἑχάτερον 19, 
9.4 ἑχατέρως 48,91] 

ἑχατέρωϑεν 15,2 

ἐχβαίνειν log. ἐχβὰν ἐνδεχόμενον 91,29 

98, 8. 25 cf. 47,2 50,12 51,38 61,81 

63,7 
ἐχβάλλειν δόξαν 28,19 αὐτοὺς (sc. τοὺς ἐν 

δευτέρῳ xai τρίτῳ σχήματι) τῆς τῶν 

συλλογισμῶν ἑστίας 81.29 

ἔχβασις τοῦ ἐνδεχομένου 38,0 51,99. 94 

I INDEX 

ἐκδέχεσθαί τι ἀντί τινος 22,91 
ἐχεῖ i.q. ἐχεῖσε 14,31 

ἐχεῖσε i. q. ἐχεῖ 38,21 50,1 

ἔχϑεσις log..91,0 99.0.2 34,97 sq: i.q. 

παράδειγμα 39,6 δι᾽ ἐχϑέσεως δεικνύναι, 

πίστις 97,8sq. cf. βοήϑεια 

ἐκχρούειν 12,23 

ἐχπεριτρέχειν τὰ χατὰ μέρος 28,31 

ἐχτιϑέναι med. 25,84 26,7 log. 88,4. ὅ 

ὅρους 60,16 

ἐκφέρειν διὰ τῶν φωνῶν 68,6 

ἐχφοριχός. τὰ νοήματα ἐχφοριχά (86. οἱ 

Στωιχοὶ χαλοῦσι) 68,5 

ἐλάσσων πρότασις 21,19 sq. al. 

ἔλλαμψις ἀπὸ τοῦ νοῦ 24,34 

ἐλλείπειν. ἐλλείπων Opp. περισσός, πλεο- 

νάζων 25,95 26,26 82,6. 17 sq. 
ἐλλειπὴς συλλογισμός 30,12. 25 

ἐμβάλλειν ἔξωϑεν ὅρον 14,34 

ἔμμεσος 12,42 ἐμμέσως ἀντιχεῖσϑαι 68,34 
09,1 

ἔμμετρος 11,97. 98 

ἐμπίπτειν εἰς μῖξιν 37,12 

ἔμψυχος. οὐσία ἔ. αἰσϑητιχή 4,4 
ἐναλλάξ 14,95 

ἐναλλάττειν 860,14. 15 

ἐναντίος. πάντων τῶν ἐ. ἡ αὐτή ἐστιν 

ἐπιστήμη 18,28 sq. expl. 58,398. 99 opp. 

ἀντιφατικός 15,28 

ἐναργής 20,391.38 21,4. 21,8 

21.22 

ἔνδεια opp. πλεονασμός 20,24 

ἐνδεῖν impers. τινί τινος 27,24 sq. 

ἐνδειχνύναι med. 73,28 

ἐνδέχεσθαι. τί τὸ ἐνδεχόμενον, αἱ ἐνδεχό- 

μεναι ἀντιστροφαί, ποσαχῶς τὸ ἐνδεχόμενον 

48,5 84. τῇ ἀποφάσει τοῦ ἀναγχαίου xal 

ἀδυνάτου ὥρισται ibid. 22 ἀντιστροφαὶ 
τοῦ à. οὐχ αἱ ἁπλαῖ... ἀλλ᾽ αἱ ἐνδε- 
χόμεναι ibid. 8454. 46,24sq. 48,99 
60,23. 24 al. ἐνδεχόμενον ἁπλῶς opp. 

χυρίως 46,41 τῷ εἴδει 57,99 κοινόν 

63,91.92 τὸ χυρίως ἐ. διττόν: ἢ γὰρ 

ὡρισμένον, ὡς τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ... ἢ 

ἀόριστον, ὡς τὸ ἐπ᾽ ἴσης x«i ἐπ᾽ ἔλαττον 

46,5.6 cf. 1:9. 80, “0, 9. θυ αν τὰ 
ὁρισϑέν, χατὰ τὸ διορισμόν, χυρίως ἐνδε- 

χόμενον opp. τὸ ἐξ ἡμισείας ἀναγκαῖον 

καὶ ἐ., τὸ ἐξ ἡμισείας d., τὸ ἐξ ἡμισείας ἐ. 

49,88 80.21.28 53,13.20 54,5 sq. 22 

55,8 59,28 62,1.2. 37 63,35 65,2. 11 al. 

ἐναργῶς 12, 
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τὸ ἥμισυ τοῦ ἐ. 56,5 τὸ ἐνδεχόμενον 

σπερματιχῶς 46,14. 15 

ἐνδοιαστιχὸς σύνδεσμος 68,10 

ἔνδοξος. δι᾿ ἐνδόξων ὁδεύειν 8,6 

δόξων ἐπιχειρεῖν 35,21 

ἐνέργεια. ἐνεργείᾳ opp. δυνάμει 52,45 6,19 

ἔνι. ὡς ἔνι μάλιστα 9,20 

ἐννοεῖν 23,23 27,19. 21 34,5 

ἔννοια 26,27 plur. περί τινος 49,9 ἔννοιαν λαμ- 

βάνειν τινός 22,28 κοιναὶ ἔννοιαι 21,6 sq. 

ἐνόχλησις pl. (coni. ἀπάται) τῶν σοφιστῶν 

12,22 

ἐνστατιχός compar. 19,96 

ἐνταῦϑα. τὸ γιγνῶσχον ἐ. τὰ πράγματα 2,92 

ἑξαδάκτυλος 46,1. 2 58,6. 7 

ἐξαλλαγή 38,31 

ἐξαλλάττειν pass. 74,97 

ἐξαπλοῦν 46,15 

ἐξέτασις τῶν πραγμάτων 1,5 

ἐξηγεῖσθαι 17,33 20,27 22,35 23,10 28,20 
30,6 51,95 32,17. 18 34,93. 4 40,16 pass. 

ἐξηγήσϑω 26,24 cf. Ἀμμῴνιος 
ἐξήγησις 24,29. 80 25,34 51,25 
ἕξις ἐπιστημονιχή, ἀποδειχτιχή 12,33. 35 

ἐξορίζειν τι ἀπό log. 40,90 

ἔξω τοῦ προχειμένου λέγειν 19,9 

ἔξωϑεν προσδεῖσϑαι, προσλαμβάνειν, προστι- 

ϑέναι 80,16 31,3.31.39 32,20.29 sq. 33,16 
14,99 

ἐοικέναι τινί 10,28 sq. videri. 19,3. 23,22 

εἰχός ἐστιν ἀληϑές, ψευδές 2,8 sq. εἰκότως 

1,11 14,1 16,8 22,24 al. 
ἐπάγειν afferre προτάσεις, λήμματα, συμπέ- 

ρασμα 19,936 15,94 19,32 

94,0 39,35 περί τινος 6,16 

ἐπαγωγή 28,94 sq. 

ἐπαγωγικχός. ἐ. πίστις 1,14. (opp. ἡ ἀπὸ 

τῶν ἴσων, ἡ συλλογιστιχή) 28,24 sq. οὐχ 

ἔχει τὸ ἀναγκαῖον ibid. 35 sq. 29,7 

ἐπακολουϑεῖν (ἄτοπον, ἀδύνατον) 39,21 

45,17 55,1 58,19 

ἐπαναλαμβάνειν τὰ ῥηθέντα 232,8 

ἐπεντιϑέναι 14,1. 2 

ἐπεξεργάξεσϑαι 10,31 

ἐπεξέρχεσθαι τοῖς χατὰ μέρος 29,9. 4 

8 68,8. 18 sq. 

ἐξ ἐν- 

continuare 

ἕπεσϑαι. τὸ ἑπόμενον log. 50,1 

ef. λήγειν 

ἐπέχειν χώραν, λόγον τινός 24,8 11,5 

ἐπιβεβαιοῦν 24,15. 17. 18 
ἐπιβολή. ἁπλαῖς ἐπιβολαῖς γιγνώσχειν (opp. 

διὰ συλλογισμῶν) 2,18 24,95 

85 
EL 
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ἐπιγίνεσθαι ἐπί τινι 47,1 

ἐπιγράφειν 5,5sq. (ἀπό) 1,5.6.19sq. τὴν 

αἰτίαν τινός τινι 50,6 51,6 

ἐπιγραφή 5,5 1,26 

ἐπίδειξις 14.8 

ἐπιχάρπιος 19,44 

ἐπίχρισις 40,16 

ἐπιλαμβάνεσθαι τῶν ὅρων 44.1 

ἐπιρρεπῆὴ ς πρὸς τὸ ἐνδεχόμενον 40,30. ἐπιρ- 

ρεπῶς ἔχειν πρὸς τὸ ἀναγκαῖον ibid. 32 
ἐπισχοπεῖν 17,99 

ἐπιστήμη, ἐπιστημῶν 10,18.19 à. 

12,31 sq. 

ἐπιστημονιχὸς ΠΕ il. q. ἀποδει- 

χτιχός 2,12 8,2. ὃ ἐ. ἕξις 12,98 ἐπιστη- 

μονιχώτερος x τιμιώτερος) 6,932 1,2 

ἐπιστημονιχῶς (coni. ἀπταίστως) 2,34 3,3 
6,93 9,28 

ἐπιστήμων. oi &. 2,12. 19 

ἐπιτείνειν (τὴν ὕπαρξιν) 24,16. 18 

ἐπιφορά. ὃ δ᾽ ἡμεῖς λέγομεν συμπέρασμα, 

ἐκεῖνοι (sc. οἱ Στωιχοί) ἐπιφορὰν χαλοῦσι 
68,13 

ἐπιχειρεῖν dial. ἑκατέρωϑεν, ἀπὸ τοῦ ὑποχει- 
μένου, ἀπὸ τοῦ χατηγορουμένου 1,2 54. 

ἀπο- 

δειχτιχή dist. ἀπόδειξις 

93,29 sq. ἐξ ἐνδόξων 35,27 

ἐπιχείρημα dial 8,25 9,95 (ἀπό) 34, 

2.4 49,20 5,84 58,7 60,21 5,28. 91 

16,3. 26 
é ποχεῖσϑαι πράγμασιν 49,41 

ἑρπετόν 45,42 

ἐρυσίβη 12,1 
ἔρχεσϑαι ἐπὶ τὸ ῥητόν 10,28 ἐπὶ τὸ εἰπεῖν 

22,18 log. ἀπὸ τῶν ἁπλῶν ἐ 

ϑετα 5,16. 18. 21 6,28 14,9. 10 

ἐρωτιχός (ἀνάλυσις) 5,24 
2 ἔστε. ἔστ᾽ ἄν 39,95. 28 43,14 51,23. 2. 28 

60,17 

ἑστία. ἐχβάλλων αὐτοὺς τῆς τῶν συλλο- 

γισμῶν ἑστίας 21,29 
ν 

ἔσχατος. οὔτε περὶ τῶν πρώτων οὔτε ἐπὶ 

τῶν ἐσχάτων συλλογιζόμεϑα 25,22 

ἑταῖρος. οἱ ἑταῖροι αὐτοῦ (sc. 

λους) 38,88 45,42 65,14 

ἑτερόφϑαλμος 23,19. 14 

see τε 34,21 

Écotp.oc. ἑτοιμότερα πρὸς ἀνασχευήν, xaca- 

σχευήν 75,8.9 76,12 ἑτοιμότερον ἀναι- 

ρεῖται 15,25 

εὐάρμοστος opp. ἀνάρμοστος 18,26. 22 

εὐδαιμονία τοῦ ἀνθρωπίνου βίου 9,23. ϑεω- 



36 εὐδαίμων 

ρητική ibid. 25 ἀπωτέρω τέλος ἐστὶν 

τοῦ σπουδαίου (opp. ἡ ἀρετή) 12,16 

εὐδαίμων 21,23 sq. 

εὐδιάσειστος 9,95 

εὐεπιχείρητος. εὐεπιχειρητότερα πρός, εἰς 

ἀνασχευήν, κατασχευήν 19,20.22 16,13.25 
ἡ εὐϑεῖα (γραμμή) 66,35. 986 69,21 

τὸ εὐθέως ἀπὸ τῆς εὐϑείας εἴρηται 66,96 
εὐθύς. 

ἐπ᾿ εὐθείας δεικνύναι opp. δι᾿ ἀδυνάτου 
42,32 ἃ]. δεῖξις 51,20 συλλογισμός 65, 

19sq. 66,8 οἱ ἐπ᾽ εὐθείας σύντομοι ὡς 

αὐτόϑεν τὸ προκείμενον δεικνύντες 60,94. 

35 69,97 πᾶς μὲν κατηγορικὸς ἐπ᾽ εὐ- 
ϑείας, οὐ πᾶς δ᾽ ἐπ᾽ εὐθείας χατηγοριχός 
66,15 οἱ δ᾽ ázÀoi ὑποϑετιχοί, ἤτοι οἱ 

ἐπ᾿ εὐθείας 65,35. 86 

τῶν ὑποϑετιχῶν συλλογισμῶν) ἐπ᾽ εὐϑείας 
ὄντες 69,25. 26 

εὐχρασία 10,92 

εὐχτιχὸς λόγος 2,9 15,26 16,14 26,32 

εὕρεσις 6,90 ἀποδείξεως 5,28. 91 

λημμάτων 6,15 

οἱ πέντε τρόποι 

τῶν 

εὑρετιχός. cb. δύναμις τῶν λημμάτων 6, 
19 Εὑρετιχά ibid. 31 

εὑρίσχειν. ἐὰν εὕρωσιν ἀναλῦσαι 5,29 
εὔτακτος (coni. ἀχόλουϑος) 1,20 

εὐχή 26,93 
ἐφαρμογή 10,99 

ἐφαρμόζειν τί τινι 11,6.9 

20,11 22,10 26,8. 12 60,5 
ἐφεξῆς 69,6 

ἐφετός. τὸ &. 

13,89. 40 
ἐφήκειν εἰς 24,95 

intrans. τινί 

* * MT. M - 

τὸ χαλὸν ἐφ᾽ ἑαυτὸ χαλεῖ 

ἐφιστάναι adnotare 60,18 

ἔχειν. ἔχομεν οὖν τὴν διαφοράν, τὸν σκοπόν 

9,29 4,56 seq. enunt. interrog. 25,90 

ἔχειν περί τι 2,97 9,92 19,16 21,21. 28 

99,28 46,1 
9. 35,2 

ὡς ἔχομεν xal ἐπὶ τῶν qp. 

Ζητεῖν. τὸ ζητούμενον (λαμβάνειν) 29,5 

90,5 12,18 τὶ περί τινος 61,41 μή 49,6 

ζήτησις 70,31 

ζωτιχός. ζωτιχώτεροι 11,39 

Ἢ γεῖσϑαι log. τὸ ἡγούμενον 50,18 68,7. 8. 

18 sq. 

I INDEX 

ἡδονή. κατὰ φύσιν ἐστίν, ἀγαϑόν 19,32 sq. 

21,22 sq. αἱ ἀχόλαστοι χαὶ ἀχάϑαρτοι 

opp. αἱ ἐπὶ ταῖς ἀρεταῖς xal χαϑαραί 

18,96. 86 αἱ μὴ αἱρεταὶ μηδὲ ἀναγχαῖαι 

ibid. 98 
ἥλιος. ἡλίου ὑπὲρ γῆν ὄντος 50,40 68,20 

ἥμισυς. τὸ ἐξ ἡμισείας ἀναγκαῖον, ἐνδε- 
χόμενον 49,98 50,26 53,19. 20 54,5. 13. 
14.21 56,293.35 58,97al. τὸ fj. τοῦ év- 
δεχομένου 96,5 

ἧπαρ 10,92 

ἠρεμεῖν 29,91 

ἤτοι — ἤ 2,4 scilicet. 42,18 65,96 14,20 

Θεῖος. ὁ ὃ. Πλάτων 9,24 8,10 9. πράγματα 

9,25. (opp. ἀνθρώπινα) 30 sq. 

ϑέμα plur. Stoic. 68,14 cf. ἀναπόδειχτος 

ϑεολογιχός. μόριον δὲ τὸ ὃ. (sc. φιλοσο- 

φίας ἐστίν) 8,96 

ϑεολόγος 7,16. 17 25,14. 15 

ϑερμότης 10,31 

ϑέσις. xarà πρώτην, κατὰ δευτέραν ϑέσιν 
1,23. 24 

ϑεωρεῖν pass. 95,99 
ϑεώρημα. τὰ ἰατριχὰ ὃ. 9,18. τὰ γραμμιχὰ 

9. 35,2  geometr. 20,36 25,27 65,94 

69,28 ὃ. χοινὰ τῶν τριῶν σχημάτων 

10,1 

θεωρητικός. ἡ ὃ. εὐδαιμονία 9,25 μέρος 
ἐστὶν φιλοσοφίας τὸ 9. 8,96 10,21 τὰ τοῦ 

ὃ. μόρια 9,24. 33 
ϑεωρία. ἐν τῇ 9. 50,41 67,23 

Ἰατριχός. τὰ ἰ. ϑεωρήματα 9,18 ἡ ἰατρι- 
xfj 9,10. 13 10,16 73,2. sq. 

ἰατρός 2,99 9,16 (2,43 

ἰδιχός 12,42 

ἴδιος. ἰδίως (opp. χοινῶς) ὑπάρχειν 4,99 

1,21 
ἰδιότης χατὰ γένος 41,5 

ἰδιώτης 7,8 

ἰδού 41,8 
ἰέναι ἐπὶ τὴν ἐξήγησιν 25,94 
ἵνα χεχρήμεϑα 2,94 (εἴ. ἐάν) consecutive 

16,93 17,28 29,1 30,91 49,15 51,98 66, 
18. 20. 26 

ἰοβόλος (ϑηρίον) 44,2. 3 



VERBORUM 

ἰός 11,41 
ἱππιχή 10,14 

ἵππος exempl. 4,12 sq. 30,96 sq. 52,10 sq. 

ἰσοδυναμεῖν τινι 38,6 46,28. 47,43. 67,19 

10,21 

ἰσόϑεος 35,24 

ἴσος. τὸ ἴ. οὐ δύναται εἶναι ἕν τι 95,29 sq. 
cf. πίστις 

ἰσοστροφή 35,23. 29 

ἰσόστροφος 35,26 

ἰσότης 95,99 236,4. 1 

ἱστάναι. οὐδέποτε στησόμεθα 66,4 

Καϑαρός (ἡδοναί) 18,96 cf. παχύς 

χαϑιστάναι δῆλον 19,9 

χαϑολιχός. χαϑολιχώτερος 25,17.18 — x. 

προτάσεις 14,98 

χαί. ταῦτα χαὶ περὶ τῆς ἀναλυτικῆς, ubi 

exspectas xal ταῦτα sive ταῦτα μέν 8,10 

sim. 10,7. 20. 84 11,20 

χαίτοι 12,11.12 52,44 53,6 al. c. partic. 41,10 

κάλλος (τὸ ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς opp. τὸ νοητόν) 

5,25 
χαλλωπίζεσθϑαι 8,11 

χαλλωπισμιός (τοῦ λόγου) 14,1. 19 
χαλλωπιστής 9,10 21,22. 24 

χαλός. τὸ xal αὑτὸ «. Opp. τὸ ἐν τῷ νῷ x., 

τὸ ἐν τῇ ψυχῇ; τὸ ἐν τοῖς σώμασιν 5,21.22 
quy -ἰ χὰν 10.2.9: 24.. 25:10..17΄, xay... 

«dv τε 19,20.21 20,8 23,18 24,22. 23 
χανών. ψιλοὶ X. ἄνευ τῶν πραγμάτων 1l, 

9. ὅ. 19. 20 τοῖς στοιχείοις, τοῖς πράγμασι 

τοὺς χ. ἐφαρμόζειν 11,6. 9 

χαρδία 10,90 

χαταγίνεσϑαι περί τι 47,10. 34 

χαταδεής 10,14 

χαταδράττεσθαι τῆς ἀληϑείας 10,95 

χαταχολουϑεῖν ὑπομνήματι 40,17 
χαταντᾶν εἰς ἄτοπόν τι xal ἀδύνατον 235,2 

χαταπυχνοῦν pass. (opp. ἔξωϑεν ἐμβάλλειν) 

14,94 
χατασχευάζειν ἐφ᾽ ἑχάτερα 980,21. 28 

πὶ 6,7 31,19 ὅτι 8,25 9,21. 94 10,8 al. 

χατασχευαστιχός superl. 9,5 

χατασχευή 10,26 123,8 al. i. q. ἀπόδειξις 

12,24 
καταστροφή opp. ἀντιστροφή 25,22 

χαταφάσχειν 23,6 24,10 κατά τινος, τινός 

1. 4517 

χῶλον 81 

καταψύχειν 10,31 

χατεπείγειν. τὸ χατεπεῖγον 91,95 

χατέχειν 25,6 

χατηγορεῖν. ὁ χατηγορούμενος ὅρος, τὸ 

χατηγορούμενον 6,11 15,9 sq. 16,18 53, 

9854. 35,97 sq. al. τὸ κατηγορεῖσθαι εἴδους 
ἂν εἴη 11,15 

χατηγορία. περὶ τῶν δέχα x. 19,9 expl. i.q. 

τρόπος 11,14 

χατηγοριχός 17,29 opp. ὑποϑετιχός : x. πρό- 

τασις def. 11.19.20. 28 χ. συλλογισμός ibid. 

18. 26. 27,6. 1. 50,40 al. 
σύνϑετος 65,18 sq. 

σύνϑετον τοῦ χ. συλλογισμοῦ 16,22 πᾶς 

ἁπλοῦς, ux Oc, 

χατὰ τὸ ἁπλοῦν xol 

μὲν κατηγορικὸς ἐπ᾿ εὐθείας, οὐ πᾶς δ᾽ ἐπ᾿ 

εὐθείας χατηγοριχός 66,15 τὸ χατηγο- 

ρικὸν χαὶ ὑποϑετιχὸν τοῦ ἁπλῶς συλλο- 

γισμοῦ 10,29 

χατορϑοῦν τὸ προχείμενον 6,20 intrans. 

60,25 
χενεμβατεῖν 49,41 

χενός coni. μάταιος 40,9 

χέντρον ὑπαρξίας καὶ ἀνυπαρξίας 41,24 

χεφάλαιον 40,24 

χλῆσις 26,93 
χλητιχὸς λόγος 26,91. 32 

χοινός generalis 19,4. 5. 20,24 22,2.5.10 

χοινότερος 17,90 χοινῶς (opp. ἰδ 

ὑπάρχειν 4,5. 33. 98 1,20 12,18. χατὰ xot- 

νοῦ 12,0 λαμβάνειν 13,5 

χοινωνεῖν χατά τι log. 235,92 sq. 

χοινωνία log. 35,92 ἀμείνων τῆς διαφο- 

ρᾶς 69,1 

χολοβός coni. ἀτελής 8,93 

χόσμος ἀίδιος 80,20. 23 

χρατύνειν δόγματα 8,20. 97 

ἀκούειν 99,1 

χροχόδειλος 29,1 

χρύπτειν 22,91 

χύχλος. χύχλον ἐν τῇ συνηϑείᾳ φαμὲν ἐπὶ 

τῶν μαχρᾶς ὑποθέσεως δεομένων 606,97. 

38 χύχλῳ expl.i. q. δι᾽ ἀδυνάτου 66,94 

69,26 
χύχνος 40,16 49,00 

χύριος. αἱ x. αὐτοῦ (sc. τοῦ συνθέτου 

χατηγορικοῦ συλλογισμοῦ) προτάσεις 65,90 

66,51 *. ÓvÓ- 

ματι χαλεῖν ibid. 90 

τὸ *. συμπέρασμα 14,21 

κῦρος. τὴν μείζονα τὴν τὸ χ. ἔχουσαν ἐν 

τοῖς συλλογισμοῖς 11,4 

κῶλον 46,59 



88 Λαμβάνειν 

Λαμβάνειν opp. ἐρωτᾶν 19,20 21,12 opp. 

διδόναι 19,27 sq. διαφορὰν ἀπό τινος 9, 

15.19.26 κατὰ χοινοῦ 13,5.6 οὐ μὴν 

σαφῶς εἴληπται διὰ προτάσεων 33,9. 11 

παρὰ τῶν λεγομένων ὅτι ibid. 19 

λέγειν. λέγουσιν μέν τι οὗτοι 10,35 τὸ 

ῥητόν 16,29 τὰς φωνὰς λεχτά (sc. οἱ 

Στωιχοὶ χαλοῦσι) 68,6 

λείπειν intrans. 12,6 15,6 32,94 τινί 

τινος 14,32. 89 λείπεται 36,7 

λέξις 48,9 56,10. 86 58,7 10,15 15,26 
λεπτουργεῖν τι 67,33 

λήγειν. τὸ ἑπόμενον λῆγον (sc. οἱ Στωιχοὶ 
χαλοῦσι) 68,8 

λήμμα. οἱ δὲ Στωιχοὶ ἀξιώματα αὐτὰς (sc. 

τὰς προτάσεις) ἐχάλουν χαὶ λήμματα παρὰ 

τὸ λαμβάνειν 27,1 cf. 5,58. 85 6,4. 9.10. 
15 sq. 13,7. 14. 15,95 27,17 32,82 46,22 

χατηγοριχόν 61,5 cf. ibid. 7 69,17 

λῆψις 35,9 

λογιχός. À. πραγματεία (ἀρχή) 1,12 (ὕλη, 

τέλος) 9,26 sq. 10,10 11,18.26. (dist. 

συλλογιστιχὴ πραγματεία) 28 al. ἣ λογιχή 

5,9 ὄργανον τῆς φιλοσοφίας ibid. 4 

τοὺς Περιπατητιχούς 8,16 sq. 

χατὰ 

οἱ Στωιχοὶ 
τὴν λογικὴν οὐ μόνον ὄργανον οὐχ ἀξιοῦσι 

χαλεῖσϑαι φιλοσοφίας, ἀλλ᾽ οὐδὲ μόριον τὸ 

τυχὸν ἀλλὰ μέρος 8,20 sq. τρίτον μέρος 

ἐστὶν φιλοσοφίας 9,929.94 αὐτὴ ἡ φιλο- 

σοφία τὴν λ. ἀπογεννᾷ ibid. 1. 37 ὕλη 
τῆς λ. 1014. 26 εἰ δὲ τῆς λ. τὴν διαίρεσιν 

ποιοῦμεν 11,94sq. cf. ᾿Αριστοτέλης. 

λογισμός 60,15 

λόγος, ὅς ἐστιν ἐξ ὀνόματος καὶ ῥήματος 1,21 

πέντε χατὰ τοὺς [Περιπατητιχούς, δέχα 

χατὰ τοὺς Στωιχούς 2.4.8 cf. 26,52. 88 

ἐν τῷ Περὶ ἑρμ. σκοπὸν ἔχων περὶ λόγου 

εἰπεῖν 19,11 

λόγοι 9,27 

ὕλη τῆς λογικῆς ἐστιν οἱ 

dist. ἀπόφανσις 15,23 sq. 

λόγος ἀποφαντιχός 1,28 συλλογὴ λόγων 

i.q. συλλογισμός 2,0 λόγος ἔχ λόγων 

20,12 

ἢ ψεύδεσθαι, οἷον ὁ εὐχτιχός, ὁ προστα- 

χτιχός 15,26. 217 cf. 2,9.4 λόγοι ἐν οἷς 

οὐδὲν τίϑεται 27,14 ἅπας λ., ἂν ἀπῇ 

τὰ ἔργα, μάταιόν τι φαίνεται χαὶ χενόν 

40,9 ἀξιώματος λόγον ἐπέχειν 11,5 «acá 

Πλάτωνα χαὶ τὸν ἀληϑῆ λόγον 10,96 
λοιπόν δέ 9,22 25,99 217,94 35,94 

, P] T 2 v M , U 

λόγος ἐν ᾧ οὐχ ἔστιν τὸ ἀληϑεύειν 

^ , 

λοιπός. 

I INDEX 

λοιπὸν δὲ ἀχολούϑως 29,19 χαὶ λοιπὸν 

ἴδωμεν 23,25 

λύειν. καὶ λύει λέγων 11,31 72,48 

λύσις (τῶν δύο συνηγοριῶν) 12,99. 42 

Μάϑημα plur. 25,25 
μᾶλλον δέ 12,20 μάλιστα μέν 29,3 

μαρτυρεῖν. πολύς ἐστιν μαρτυρῶν 4,32 

μάταιος coni. κενός 40,9 

μάχεσθαι ἀντιφατιχῶς 52,11 
μέγας. ὃ p. φιλόσοφος 28,9 Πρόχλος 31,24 

μείζων πρότασις 27,19 sq. al. τὴν p. τὴν 

τὸ χῦρος ἔχουσαν ἐν τοῖς συλλογισμοῖς καὶ 

ἀξιώματος λόγον ἐπέχουσαν 11,4. 5 ὅρος 

66,25. 21 al. 

μέθοδος 6,15 8,10. 14 9,15 

6,13. 21 7,10 9,16 
ὁδοποιητική (9,4 

μεϑυπερβατῶς ἀκούειν 16,33 
μεριχός 28,26 29,18 sq. 25,9.5 μ. προ- 

τάσεις 14,38 17,8 18,4 sq. al. p. προσ- 

διορισμός 17,9 τὰ μεριχώτερα 25,17 

μέρος def. dist. ὄργανον 8,27 sq. μορίου 
διαφέρει ibid. 94 sq. 

μεταβαίνειν log. ἀπό τινος cic, ἐπί τι 8, 

qo9 

μεταβάλλειν τὸν χρόνον 51,10 pass. εἰς 

ἀπόφασιν, κατάφασιν 28,94 64,96 — intr. 

(εἰς τὸ μὴ elvat) 40,21 48,25. (εἰς καϑόλου) 

26 53,23 60,93 

μετάβασις χατὰ τὸ ποιόν 523,8 
μετάϑεσις. αἱ ἐκ p. προτάσεις opp. αἱ 

ἁπλαῖ 28,15. 18 24,12. 21. 28 

μεταχινεῖν ἐννοίας 49,9 

μεταλαμβάνειν εἰς 60,325. 36 62,18 64,14 
ἀπό τινος 617,11 68,9 

μετάληψις 68,9 cf. Ἄριστ. 
μεταπίπτειν 61,91. 32 

μεταφορά. ἀπὸ p. τῶν ὅρων 22,22 

μετιέναι ἐπί τι 44,40 12,24 

μετοχή. ποτὲ γὰρ καὶ μ. συνδεῖ 68,20 

μετρεῖν. τὸ μετρηϑέν ορρ. τὸ μέτρον 

11,16 
μέτρον opp. τὸ μετρηϑέν 11,16 

μήποτε. ὀψόμεϑα p. 14,92 forsitan 51,536 
60,17 

μιχτός (σχῆμα) 96,94 (συλλογισμός opp. 
ἁπλοῦς) 44,96 65,18 

συλλογιστιχή 

ἀποδειχτιχή 9.217 



VERBORUM 

μοιχός 3,10. 11 27,29. 24 
μονολήμματος συλλογισμός 27,18. 18. 92 

321191957. 
μόνος. μόνον οὐχί 24,21 

97,4 (?) 14,42 
p.óptov dist. μέρος 8,94 sq. 

μόνως 10,7. 31 

Νέος. τὰ νεώτερα βιβλία 17,11 

χατασχευὴν τοιαύτην 15,28 

νοεῖν intellegere 15,831 26,7 34,8 80,395 ὡς 
τύπῳ νοεῖν 26,6 

νοερός. ἡ v. δύναμις τῆς ψυχῆς 3,17 dist. 

j| διανοητιχή, ἡ δοξαστιχή 24,92 τὸ 

νοερόν 25,31 

νόημα. διὰ μέσων τῶν ν. 1,9.10.18 τὰ 

v. ἐκφοριχά (sc. Στωιχοὶ καλοῦσι) 68,5 

νοητός 3,20 opp. αἰσϑητός 5,24.25 25,12 

sq. 82 τὰ v. πρῶτά ἐστιν καὶ χαϑολιχώ- 

τερα τῶν ἄλλων πάντως 20,11. 18 
νοσώδης 9,95 

νοῦς. τὸ ἐν τῷ νῷ χαλόν 5,22 ἡ ἀπὸ τοῦ 

νοῦ ἔλλαμψις 24,34 

νεωτέραν 

Ξένος. ξένα τινὰ συμβέβηχεν 48,17 
ξηρός opp. ὑγρός 11,18 τὸ ξ. τοῦ διαλεχτι- 

χοῦ λόγου 14,1 

ξύλινος 25,98 

Ὅ. τὰ λήμματα τὰ (?) ἐξ ὧν συνετέϑη 6,4 

8,25 τὸ ὅσον παχύτερον 10,32 sim. 
25,28 

ὀγκοῦν λόγον 14,8. 4 

ὅδε i.e. Aristoteles 19,8 

ὁδεύειν δι᾽ ἀληϑεστάτων, δι᾿ ἐνδόξων 2,14. 
15 3,6 δι᾽ ἀληϑῶν ἀποδείξεων ἐπιστη- 

μονιχῶς 2,9 

ὁδοποιητιχός (μέϑοδος) 13,4 

ὅϑεν quare 66,96. ὃ7 

οἴεσϑαι. ὡς οἴονται 8,20 9,3. 21 10,7 31,20 

οἰκεῖος. οἰχείως λέγειν 19,7 

οἰκοδόμος 6,94 

οἰκονομία 13,44 

olov quasi 1,99 20,98 21,10 

οἱονεί 1,28 22,23 23,1 24,8 26,5 
οἱοσδήποτε 1,14 24,22 

ὁλιχός. ὁλιχώτερος 22,96 

οὗτος 89 

ὅλος. ἀπὸ τῶν ὅ. εἰς τὰ μέρη μεταβαίνειν 

8,7 δι᾽ ὅλου 64,19 67,25 sq. 69,36 10,1 
τὸ ὅλον τοῦτο 68,2 

ὁμοιοσχήμιων (προτάσεις) 42,22. (ὁμοιοσχή- 

μονες αἱ τοῦ αὐτοῦ τρόπου) 48,6 54,8 

95,15 58,25 sq. 59,36 61,7. 10 ἀντίχειται 

γὰρ xai τὰ ὁμοιοσχήμονα 59,32 

ὁμολογεῖν i. 4. τιϑέναι 26,13. 14 54. 27,8 
30,5. 8 31,90 al. 

ὁμολόγημα 26,94 30,3. 22 31,30 
ὁμώνυμος 13,10 ὁμωνύμως 11,15 
ὄνομα xai (7) ῥῆμα 1,19. 21 sq. 5,13. 15. 

20 dist. φάσις 16,10 sq. 

ὀνοματιχός (φωνή) dist. ῥηματιχός 1,24 

ὀνοματοθέτης. 22,17 32,28 

ὁποσοσοῦν 19,18 

ὅπου μὲν --- ὅπου δέ 40,13 47,34 

ὁρᾶν 9,12 84. πρὸς ἐπίδειξιν 14,3. ὅρα 32,30 
ὄργανον τῆς φιλοσοφίας (opp. μέρος) 5,4 8, 

10 54. def. ibid. 27 sq. 

δρίξειν τὰ χωρία 22,22 τὴν πρότασιν ibid. 

29 log. 32,25 med. 5,27. 80 16,30 19, 

8 20,17. 23 22,9. 25. 26 al. 

ὁριστική 1,29 sq. def. ibid. 32 

ὅρος Ἰοσ. (ὡς τύπῳ εἰπεῖν) 14,25 ὅρους ἐκάλεσεν 

τὰ μόρια τῆς προτάσεως ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν 

ὅρων τῶν ὁριζόντων τὰ χωρία 22,21. 22 

dist. φάσις 16,18 sq. πᾶς ὅ. ἐχ γένους ἐστὶν 

xai διαφορῶν ibid. 25 25,20 26,28 διὰ 

τῶν ὅ. δειχνύναι Opp. διὰ μόνου τοῦ χα- 

ϑόλου λόγου 40,6 sq. 42,23. 33. 43,12 

ὅσος. τὸ ὅσον παχύτερον 10,92 sim. 25,28 

ὅσον ἐπὶ τούτῳ, τῇ ἀγωγῇ ταύτῃ sim. 

39,26 43,30 49,6 51,14 54,42 55,23 
58,9 59,39 14,15 

ὅτε c. coni. (?) 51,14 

ὅτι opp. διότι 48,22 

οὐ. ob τὸ νοερόν, ob τὸ δοξαστιχόν 25,31 cf. 

48,36. 81. 40. 41 49,2. 3 60,12 

οὐδὲ — οὐδέ 10,26 

οὐϑείς 17,98 

οὖν epanalept. 17,24 36,11 ὥσπερ οὖν 1,7 de 

οὖν et ὅτι a librario confusis et de οὖν 

[τῇ cf. Praef. 

οὐράνιος. τὰ οὐράνια 8,20 

οὐρανός. ἡ κίνησις τῷ μὲν οὐ. ἐξ ἀνάγκης 

89,16 
οὐσία ἔμψυχος αἰσϑητιχή 4,4 

οὔ τε --- οὐδέ 25,10 

οὗτος i. e. Aristoteles 19,0  epanalept. 6,13 

praenuntians 18,11 23,14 



90 ὀφείλειν 

ὀφείλειν c. inf. 28,8. 7. 8 

ὀχλεῖν pass. ὑπὸ τῶν σοφιστῶν 20,22 

τανπῶς 6,11. 34. 85. 9,7 21,2.8. 12. 25 25; 

18 28,223.80 35,88 43,214.97 44,171.18 

38 al 

παραβολή 174,2.4 

παράγειν afferre 19,10 20,18 

παράδειγμα 35,0 

παραδέχεσθαι 49,8 
παράδοξος. τὰ π. 59,9 

παραχμάζειν 41,3 

παραχρούειν pass. 40,8. 9 

παραλαμβάνειν τι ὡς 14,1 26,29  accer- 

sere ad demonstrationem 3,17 12,20. 22 

17,24 παρά τινος 9,19 

παραλιμπάνειν 21,18 43,1. 14,16 

παραλογίζεσθϑαι 10,2 41,19 58,11 

παραφέρειν afferre 10,22 

παραφραστής. Θεμίστιος ὁ π. 31,11 

παρεῖναι syn. ὑπάρχειν 40,21 45,7 sq. 

παρέκβασις 19,9 
παρέλκειν 69,11 12,19 

παρεμβάλλειν ἐν μέσῳ πρότασιν 

ὅρον 15,2 

παρὶέναι 49,16 66,21 11,4 

Participium. accus. absol. 6,27 

παχύς. τὸ ὅσον παχύτερον xal οὐ πάνυ χα- 

ϑαρὸν τῆς τροφῆς 10,32 

πεῖρα. m. λαμβάνειν τινός 2,25 

πειρᾶσθαι coni. γυμνάζειν 11,32 

πειραστιχός. εἶδος συλλογισμῶν τὸ χαλού- 

μενον π. 2.19 φασὶν δὲ τὸν πειραστιχὸν 

περιέχεσϑαι ἐν τῷ σοφιστιχῷ ibid. 20 sq. 

περαίνειν. οἱ ἀδιαφόρως περαίνοντες (συλλο- 
YA 8 

ud , 
γισμοί) 271,36 sq. ἀμεϑόδως 10,13 

πέρας geom. 66,35 69,28 τοῦ ὅτι 

48,22 

περιέχειν log. 22,28 6,11 

περιλαμβάνειν log. 33,36 

περιληπτιχός log. 16,26. 2 

2.9 15,28 16,2. 15. 21 
περιμένειν ct 47,41 

περιουσιαστιχός 81,9. 14. 91. 40 

περιποιεῖν εὐδαιμονίαν 9,24 

τὸ T. 

pass. ἐν 2,21 

compar. 1, 

I INDEX 

περισσός (περιττός) opp. ἐλλείπων 25,35 

26,26 32,20 14,25 ἀριϑμός opp. ἄρτιος 

65,95 66,16 67,9 69,7. 21 πρῶτος, ἁπλῶς 

(4,30. 31 

πηχυαῖος 11,16 

πῆχυς καλεῖται x«i τὸ μέτρον xol τὸ 
μετρηϑέν 11,16 

πιϑανός. αἰτία πιϑανωτέρα 14.19 

πίστις. οὐσῶν πίστεων, τῆς μὲν 

ἀπὸ τῶν ἴσων τῆς δὲ ἐπαγωγιχῆς τῆς 

δὲ συλλογιστιχῆς 28,29 sq. cf. 1,14 

32,14 πᾶσα m. ἢ ἐξ ἴσων ἐστὶν ἣ ἐξ 

ἀνίσων 29,11. 12 sq. δι᾽ ἀδυνάτου xal 
OU ἐχϑέσεως 91.8.9 ἅπασα m. εἰς τὸ 

πρῶτον ἀνάγεται σχῆμα 66,1 cf. 7,16 sq. 

9v med. 28,26 sq. 29,12 sq. 35,4. 24 

ἐχ τοῦ σαφοῦς τὸ ἀσαφὲς πιστοῦσϑαι 
29,35 sq. 

ἅάτος ἐστὶν τοῦ ὑπάρχοντος 40,22 sq. 

α 

τριῶν 

πισ το 

^ ϑ.» 

ξι 

τύνειν λόγον 68,1 

λ 

πὰ 

τλ ἔχειν συλλογισμὸν διά, ἔχ τινων 4,10 

5,95 
πλεονάζειν 30,18. 22 sq. 32,7. 17 

πλεονασμός opp. ἔνδεια 20,23 

πληϑυντιχός. τὸ πλ. 62,18 πληϑυντιχῶς 
56,93 602,21 

πληροῦν τὰ ὃ βιβλία 12,25 τὸν συλλογι- 

σμόν 15,95 

πλοκχή Ἰοσ. 67,90 opp. ὕλη 10,12 

πνεύμων 10,30 

ποικίλος 38,22 55,14 

ποῖος 25,10. 20. 94 36,4 

ποιός. τὸ ποιὸν τῶν προτάσεων Opp. τὸ 

ποσόν 16,30sq. 37,12 88,2. 40 41,5 48, 

31 52,25 al. τὸ v. μόνον ἀμείβειν opp. 

τὴν τάξιν τῶν ὅρων φυλάττειν 45,94. 25 

ποιότης (προτάσεων) 36,12. 15 

ὁ π. 9,24 
N ' χαὶ αὐτὸς πολύς ἐστιν μαρτυρῶν 4,92 

πολιτιχός. 

πολύς. 
ποσός. τὸ ποσὸν τῶν προτάσεων Opp. τὸ 

ποιόν 16,29 sq. 37,11. 12 38,2. 40 41,5 

52,24. 25 al. 

πόρρω εἷς opp. προσεχής 12,16 

ποῦ χοροῦ τάξομεν: 4,1 11,26 

πρᾶγμα. ἐξέτασις τῶν xp. 1.ῦ2 opp. φωνή 

ibid.llsq. (διαφορὰ τῶν συλλογισμῶν) ἀπὸ 

τῶν mp. 9,90 sq. 

λόγους, τοὺς συλλογισμοὺς λαμβάνειν opp. 

τῶν 

μετὰ τῶν πρ. τοὺς 

τοὺς χανόνας ἄνευ τῶν «p. ll,lsq. 

πρ. τὰ μὲν νοητά, τὰ δὲ αἰσϑητά, τὰ δὲ 

μέσα τούτων 25,11.12 ἀπὸ τῶν mp. 
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δειχνύναι 42, 10 τὰ πρ. τυγχάνοντα xa- 

λοῦσι (οἱ Στωιχοῦ 68,4. ὃ 

πραγματεία. 2,10. (plur.)28 8,10 8]. λο- 

γική 1,12. 9,26 10,10 11,18.26 al. ἀπο- 

δειχτιχή, διαλεχτιχή 4,28. 29. ἡ περὶ τοῦ 

ἀποδειχτιχοῦ συλλογισμοῦ πρ. sim. 4,90 

12,19 20,21 
πραγματεύεσϑαι περί τινος 9,90 
πραχτιχός. τῶν τῆς φιλοσοφίας μερῶν, 

τοῦ ϑεωρητιχοῦ χαὶ τοῦ πραχτιχοῦ 10,27 

τῶν τριῶν μορίων τοῦ πρ. ὕλη, τέλος 

9,22. 23. 32 
πράττειν opp. διαλέγεσϑαι 7,9 
πρίν. προέλαβέν τινα, πρὶν ἄρξηται 13,12 

προάγειν (ἀδιορίστως) τὰς προτάσεις 18,21 

τὴν ἀπόδειξιν 51,22 

προαίρεσις. τῇ xp. διαφέρειν 2,21 μο- 

χϑηρά, βελτίστη ibid. 22 11,91. 82 

προαναφωνεῖν 12,3 

προβαίνειν ἐπί τινων 47,19 διά τινων 12,5 

προβάλλειν συλλογισμούς pass. 45,45 471,91 

προβολή coni. λῆψις 935,9 

προγιγνώσχειν 14,22 

πρόδηλος 1,16 7,95 26,9. 10 
προδιορίζειν 8,96 

προέρχεσϑαι ἐπ᾽ ἄπειρον 61,14 

προηγεῖσϑαι τινός 40,16 69,2. ὃ 

γουμένως 9,15. 16 

πρόϑεσις. ἡ σὺν zp. 26,3 ἡ xp. τῆς πραγ- 

ματείας 12,5 

προϊέναι. οὐδὲν ἀδύνατον 

προη- 

πρόεισιν 58,12 
ὃ ἐπὶ τῶν τριῶν ὑλῶν, ἐπὶ δύο, ἐπὶ μιᾶς 

προϊών (ὑποϑετιχὸς συλλογισμός) 69,4. 5 

προκεῖσϑαι εἰς ζήτησιν 10,391 ἡ προχειμένη 
πραγματεία 8,15 ὁ mp. τρόπος 42,91 

προλαμβάνειν 19,054ᾳ. 954,22 44,54 45.4 

46,15 18,9. 12 cf. 51,40 ἐν τῇ προλα- 
βούσῃ μίξει 61,23 

προπαραλαμβάνειν 61,15 

πρός. πρὸς τῷ ἀναγχαίῳ εἶναι μᾶλλον xai 

πρὸς τῷ ἐνδεχομένῳ 40,23 sq. 

προσβάλλειν τινί 12,21 

προσγίνεσϑαί τινι 92,1 
προσδεῖν impers. (ἔξωϑεν) 30,17 33,16. 18 

med. 32,1. 92 προσδέεται 33,8 
προσδιαλέγεσϑαι. 6 προσδιαλεγόμενος 2,23 

19,19 sq. 21,22 

προσδιορίζειν. 
14,51 34. 

προσδιορισμός (χαϑόλου, μεριχός) 11,9 18, 

22. (μετὰ προσδιορισμοῦ) 28 58,2 

προσδιωρισμέναι προτάσεις 

πύχνωσις 91 

προσεχής (τέλος, σχοπός) 12,14.15.17 

τασις, συλλογισμός 12,9 sq. εἷς opp. πόρρω 

19,16. 18 προσεχῶς λέγειν 51,92 59,32 

δειχνύναι 11,24 

πρόσϑεσις opp. ἀφαίρεσις 23,21sq. τοῦ 
ἔστιν 1014. 80 

προσϑήκη opp. 

32,96 
zpociévat med. pro vero accipere 41,30 

(ἐξήγησιν) 51,24. 25. 84 60,29. 24 
προσκατηγορεῖν 23,14. 17 

πρόσχλισις πρὸς τὸ εἶναι 47,24 
προσλαμβάνειν 18,4. ὃ 

πρόσληψις log. 65,37. 38 66,2 67,16 68, 
8.17.18 71,22al ἡ xa:à πρόσληψιν 

(πρότασις) 48,1 expl. 67,18 sq. 68,11. 

12 οἱ κατὰ πρόσληψιν (συλλογισμοὶ) κατη- 

γορικοί, ὑποϑετιχοί εἰσιν 69,38 sq. 

προσπλέκειν πρότασιν 90,2 

προσταχτιχὸς λόγος 2,4 18, 

προσυλλογισμός 65,30 66, 31 1 72, 

44 13,26 14,9. 22 

προσυπαχούειν 50,40 16,14 

πρότασις ἐξ ὅρων 13,16 διαφέρει ἀποφαν- 

τιχοῦ λόγου 12,29 sq. def. (ὡς 

εἰπεῖν) 14,24 19,21 sq. dist. ἀπόφανσις 

15,22sq. χαταφατιχή. ἀποφατιχή, καϑόλου, 

, πρό- 

ὅρος 29,899 opp. τάξις 

τύπῳ 

μεριχή, ἀδιόριστος 177,9 sq. κχκατηγοριχή, 

ὑποϑετιχή def. 1014. I9 sq. χοινή opp. 

ἀποδειχτιχή. διαλεχτιχή (διαφορὰ ἀπό τε 

χρήσεως) 19,5 sq. 

20,17 34. σοφιστιχή ibid. 19. ἁπλῶς συλλο- 

γιστιχή 22,1 54. 

προτάσεων τελείαν ποιησαίμεϑα ἐχ τῶν 

ὅρων 39,99 sq. 

προτιϑέναι med. 16,24 24,28 32,26 33,24. 

25 34,20 

προφανής 509,90 

τῆς ὕλης xai ἀπὸ τῆς 

εἰ διαίρεσίν τινα τῶν 

προφανῶς ibid. 14 

προφέρειν med. ἀδιορίστως 

πρότασιν 18,32. 89 

παραδείγματα, 

προφορά. τῇ προφορᾷ τὰ αὐτά 46,21 μέσος 

64,50 
ü Xebllcdw mo. oÓ aur insfa: πρῶτος. περὶ τῶν mp. ob συλλογιζόμεϑα 
οὐδὲ γὰρ ὁριζόμεϑα αὐτά .. ὑπὲρ τὰ πρ. 

οὐδέν 25,19 sq. 

πταίειν intrans. 2,97 3,1 

πύκνωσις. χατὰ πύχνωσιν προστιϑέναι opp. 

ἔξωϑεν 14,39 
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Ῥημα 1,19.21 sq. 5,15 15,20 16,10 sq. 
cf. ὄνομα 

ῥηματιχός (φωνή) dist. ὀνοματιχός 1,24 

ῥητόν v. λέγειν 

ῥητοριχός. “Ρητοριχαὶ τέχναι 11,25. 33. 38 
35,25 

ῥήτωρ 2,18. 32 98,26 32,11 

Σαϑρός (λόγος) 9,3 
σαφήνεια. σ. χάριν 11,18 διὰ σαφήνειαν 

14,2 

αφηνίζειν 14,20 22,25 

σημαίνειν. τὰ σημαινόμενα τοῦ ἐνδεχομένου 

40,40. 41 48,12 τὰ αὐτὰ τῷ σημαινομένῳ 

46,20. 21 

σημαντιχός. G. φωναί ljísq. v. φωνή 

σχέψις plur. 47,21 

σχινδαψός 1,7 5,21 

σκοπός 1,4. 10 4,96 12,9. 25 al. προσεχής, 
2 
τέρω 12,17. 18 sq. 

pev tóv ox. 1.19 sim. ibid. 15 cf. 12,11 

13,2 σχοπὸν ἔχων, σχοπὸς αὐτῷ διαλα- 

βεῖν, εἰπεῖν 13,9. 11. 15 

σχ. vei πᾶσα πραγματεία 12,19 

ες 8,90 sq. 

περὶ φωνῶν ἐροῦ- 

εἰς τοῦτον τὸν 

σοφιστιχός Opp. ἀποδειχτιχός, διαλεχτιχός 

{56 EVIL 2,12. (def.) 15. 16 3,11. 

2. xeu 11,223.24 12,21sq. dist. πειρα- 

1 
1 

στιχός 2,21sq. 11,20sq. c. πρότασις 20,19 

ὁ σοφιστιχός 2,24 

ματιχός. σπερματιχῶς ἐνδέχεσϑαι 40, 
"1 

H 
σπλήν 10,32. τὸ σπᾶν εἰς 

ἑαυτόν) 34 

(χαλεῖται παρὰ 

bec. περί vt 9,15 sq. c. inf. 12,16 

5,1 

σπουδαῖος 27,23 sq. τέλος τοῦ σπ. 12,15 

ταϑερός. τὸ στ. τῆς διανοίας 2,56 

στερεῖν. ἡ λογιχὴ τούτων ἐστερημένη 5,3 

στοιχεῖον dist. συλλαβή 5,12. 14 

τοὺς χανόνας ἐφαρμόζων 11,6 

τοῖς στ. 

ἐπὶ στοι- 

χείων τὴν δεῖξιν ποιεῖσϑαι 40,1 ἀπὸ τῶν 
ὃ στ. οἱ ὃ χυμοί 5,17. 19 cf. 18,48 

στροφή 92,91 

σύγχλητος 26,4 

I INDEX 

συγχεῖν. διὰ τὸ συγχεχύσϑαι τοὺς ὅρους 
32,95 33,21 

σύγχυσις (τῶν ὅρων) 32,27 33,18 

συζυγία log. 44,22 48,81. 40 53,9. 41 58, 
36 59,54. 43 al. 

συλλαβὴ dist. στοιχεῖον 5,12 sq. 

συλλογὴ λόγων i. 4. συλλογισμός 2,17 4,98 
26,9. 5 

συλλογίζεσθαι. τί ἐστιν τὸ ἐν ἡμῖν συλλο- 
γιζόμενον 24,51 sq. 

συλλογιζόμεϑα οὐδ᾽ ἐπὶ τῶν αἰσϑητῶν ἀλλὰ 
μόνον τῶν μέσων 25,13 sq. (ef. ἔσχατος, 

πρῶτος) πᾶς ὁ συλλογιζόμενος ἀποδεῖξαί τι 

ἐθέλει xal πεῖσαι πάντως 28,91. 99 

συλλογισμός def. συλλογὴ λόγων 2,8 96, 

9.5 λόγος ἐκ λόγων ibid. 12 éx προ- 

τάσεων 12,16 14,25 

πίστις τις 28,21 ἐν παντὶ c. τὸ μέν τί 

οὔτε ἐπὶ τῶν νοητῶν 

ὡς τύπῳ εἰπεῖν 

ἐστιν ἀνάλογον ὕλῃ τὸ δὲ εἴδει 4,9 sq. 

εἴδη συλλογισμῶν 2,954. τρία εἴδη ll, 

92 sq. 

νώσχοντος, 

αἱ διαφοραὶ αὐτῶν (ἀπὸ τοῦ γι- 

ἀπὸ τοῦ γινωσχομένου, ἀπὸ 

τῆς γνώσεως) 2,29 sq. ἀπὸ τῶν πραγ- 

βατῶν 29,90 sq. 06 χοινός, χαϑόλου c. 

1,22.24 6 ἁπλῶς c. 12,13 22,9 opp. ó 

ἀποδειχτιχός, ὁ inns. 4.9.5 0. 8: 980 

Opp. τοῦδε, πρὸς τόδε, τοῦδε πρὸς τόδε 65, 

25sq. χατηγοριχός 17,18. 25 opp. ὑπο- 

ϑετικχός 27.054. πάντας τοὺς G., κατὴη- 

γοριχούς, ὑποθϑετιχούς, ἐπ᾽ εὐϑείας, δι᾿ 

ἀδυνάτου, ἁπλοῦς, συνθέτους 65,19 διὰ 

συλλογισμῶν γιγνώσχειν τὰ np opp. 

ἁπλαῖς ἐπιβολαῖς 29,16.18 οἱ c. ἀπὸ τῶν 

αἰτιῶν τὰ αἰτιατὰ δειχνύουσιν χαὶ ἀπὸ 

τῶν καϑολιχωτέρων τὰ μεριχώτερα 20, 

16. 17. ὑπὸ τεχνῶν προβάλλονται 45,45 

41,18 

συλλογιστιχός opp. ἀσυλλόγιστος 46,14 

48,97 τὸ c. 51,11 58,21 τοῦ c. τὸ μὲν 

ἀποδειχτιχόν, τὸ δὲ διαλεχτιχόν, τὸ δὲ 

σοφιστιχόν 11,96. 97 σ. μέϑοδος 6,13. 

21 7,10 9,16 πραγματεία dist. λογική 

1,28 ἡ c. ἁπλῶς πρότασις 7) κοινή 22, 

1.4.9 c. πίστις μόνη ἔχει τὸ ἀναγκαῖον 

28,24.25 29,71 sq. ἀπὸ τοῦ κχαϑόλου 

τὸ μεριχόν (πιστουμένη) ibid. 15. a. τρόπος 

48,19. 92 συλλογιστιχῶς συντιϑέναι συλλο- 

γισμόν 8,9 εὑρίσκειν, 

στασϑαι (coni. ἀποδειχτιχῶς) 25,6. T. 10. 

21.25 ἀποδειχνύναι 28,89. συμπλέκειν 

. 13,19. ἡ συλλογιστιχή 10,17 11,28 

γηνώσχειν, ἐπί- 
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συμβαίνειν log. 10,17 26,21 29,25. (ἐξ 
ἀνάγκης) 28 30,8.8sq. (διά τινων) 39,8 

sq. al. 

συμβάλλειν med. τινί 27,20 πρός τι 19, 

20 50,9 
σύμμετρος τῇ πλευρᾷ 65,95 6'4.5 69, 

18 sq. 

συμπέρασμα. ὃ τρόπος τοῦ συμπεράσματος 

πάντως ἐν ταῖς προτάσεσι προείληπται 

44,38. 84 χύριον, ἄκυρον 14,21 v. ἐπιφορά 

συμπλέκειν pass. προτάσεις 65,11 συλλο- 

γιστιχῶς, ἀσυλλογίστως 13,19. 20 

συμπληροῦν λόγον 98,20 

συμπληρωτιχός (τῆς οὐσίας) 8,90 
συμπλοκή (ἀσυλλόγιστος) 42,20. (ἀποφατιχή) 

68,29 
συμποδίζειν 11,91 

συμπότης 26,5 
σύμψηφος 26,5 

συν. ἀεὶ fj σὺν πρόϑεσις οὐχ ἕν τι σημαίνει 
ἀλλ᾽ ἀϑροισμά τι 20,8. 4 

συνάγειν τὰ ὑπάρχοντά τινι 1,32 

εἰς ἕν (opp. τὸ ἕν εἰς πολλὰ διαιρεῖν) ibid. 

ὃ8 τὰ εἴδη εἰς τὰ γένη (opp. τὰ γένη 

εἰς τὰ εἴδη τέμνειν) 8,5 
συναγωγὴ τῶν λημμάτων 5,92 

συνάδειν τινί 51,35 

συναϊρεῖν. συνελόντι 16,14. 

συναισϑάνεσθαι (9,96 

συναληϑεύειν μετά τινος 18,14 45,28 sq. 

τινί 52,9 

συναμφότερος. τὸ σ. 67,1 

συναναιρεῖν log. 8,29 

συναπολλύναι med. log. 8,31. 32 

συνάπτειν τὸν χατηγορούμενον τῷ ὑποχει- 

μένῳ 8,2.4 (coni. συντιϑέναι) 23,1. 13. 

11 24,5 προτάσεις 69,35. 40 

μείζονα ὅρον, τῷ μείζονι 66,25. 21 τὸ 

συνημμένον δ1,21 66,1 69,15 ορρ. τὸ 

διεζευγμένον 68,6. 117 (ef. τροπικός) opp. 

7| πρόσληψις 65,98. 89 67,21 71,22 

συνδεῖν log. 68,20 τὸν κατηγορούμενον τῷ 

ὑποχειμένῳ 24,8. (coni. συντιϑέναι) 10 

σύνδεσμος (opp. μέρος τῆς προτάσεως) 24,7 

(γάρ) 40,18 (e) 08,19 ἐνδοιαστιχός ibid. 

20 

συνδιαιρεῖν τινί τι 2,28 

συνέδριον 20,4 

συνεῖναί τινι Syn. ὑπάρχειν 28,18 

συνέχεια τοῦ λόγου 48,22 

12,29 19,15 οἱ χατὰ συνέχειαν (ὑποϑε- 

τὰ πολλὰ 

πρὸς τὸν 

τῶν προτάσεων 

τάττειν 93 

τιχοὶ συλλογισμοί) opp. οἱ χατὰ διάστασιν 

69,2. ὃ 

συνεχής. τὸ σ. ποσόν 26,9.14sq. 27,29 sq. 
συνηγορεῖν ᾿Αριστοτέλει 39,10 — τῷ ἀντι- 

χειμένῳ 11,25 

συνηγορία 71,99 12,4. 28. 39. 41 

συνήϑεια. ἐν τῇ c. 66,958 

σύνϑεσις opp. διαίρεσις 23,22 sq. τοῦ ἔστι 

24,10. 11. (πρός vt) 1ὅ ἐν τοῖς συλλογι- 

σμοῖς, παρὰ τοῖς γραμματιχοῖς, παρὰ τοῖς 

φυσιολόγοις, παρὰ τοῖς φιλοσόφοις, παρὰ 

τοῖς ἀστρονόμοις (opp. ἀνάλυσις) 5,10 sq. 

ἀπὸ τῶν ἁπλῶν ἐπὶ τὰ σύνϑετα ἔρχεται 

6,23 οἵ. 5,15.16 συλλογισμοῦ i. 4. γένεσις 

ibid. 14 sq. 

συνϑετιχός. Συνϑετιχά 6,31 

σύνϑετος. ἀπὸ τῶν ἁπλῶν ἐπὶ τὰ σύνϑετα, 

ἀπὸ τῶν σ. ἐπὶ τὰ ἁπλᾶ ἔρχεσθαι 5,16 sq. 

ἀπὸ τῶν συνθετωτέρων (ἄρχεσθαι) 14,9 

σύνϑετος συλλογισμός opp. ἁπλοῦς 65,19. 

20.29 606,20 
συνιστάναι. ἐπὶ τούτου αἱ μὲν ἐνδεχόμεναι 

ἀντιστροφαὶ οὐ συνίστανται 60,26. 21 

συντάττειν τῷ χατηγορουμένῳ τοὺς προσ- 

διορισμούς 58,2 

συντελεῖν (τινι) πρός, εἴς τι 1,5. 6 5,1 8,27. 

29 9,28 10,10 
συντιϑέναι τὸν κατηγορούμενον τῷ ὑποχει- 

μένῳ (coni. συνάπτειν) 28,1 τὸ ἔστιν 

τῷ “ἄνϑρωπος᾽ (coni. συνδεῖν) 24,10 

opp. ἀναλύειν 5,12 sq. συλλογιστιχῶς 

συλλογισμόν 8,9 

σύντομος. συντόμως 1,9 92,8 εἰπεῖν 8,4 35,6 

συνώνυμος 13,10 

σχέσις 35,29 68,20 τῇ cy. opp. τῷ ὑπο- 

χειμένῳ 11,26 sq. 12,25 

σχῆμα. εἴδει (ἀναλογεῦ τὰ oy. Opp. τὰ πράγ- 

ματα αὐτὰ δι᾿ ὧν ὁ συλλογισμὸς πλέχεται 

4,11 
γισμοὶ ἀνάγονται 1,10 sq. cf. 6,9. 66,5.6 

πρῶτον, δεύτερον, τρίτον 4,11 sq. 90,944. 

τὰ τρία Gy., ὑφ᾽ ἃ πάντες οἱ συλλο- 

ἐν γὰρ τῷ τρίτῳ Gy. μεριχὰ πάντα συνά- 

γεται 40,14 δύο ἴδια τοῦ πρώτου 48,20 

τὰ ἴδια τοῦ δευτέρου 00,40 opp. τρόπος 

51,9 sq. 16,5 
σχολιχός. Gy. ὑπόμνημα 42,31 

Τάξις 4,97 14,5 32,36 36,10sq. 53,38 54,9 

τάττειν. ποῦ χοροῦ τάξομεν; 4,1 11,26. τοὺς 

ὅρους 36,10 μετά τι 4.21] ὑπό τι 9,29 



94 τε 

τε — τε 18,3. 5 

τελεῖν ὑπό τι 56,21 65,32 67,29 

τέλειος ἐν τοῖς ἀνθρωπίνοις 14,90 συλλογι- 

σμός expl. 14.28 ef. 27,15 sq. 30,34 sq. 

τελείως ἔχειν 32,8 ἀποφαίνεσθαι coni. 

ἀδιστάχτως 11,20 opp. ἐν ὑποϑέσει ibid. 

21.22 
τέλος opp. ὕλη 9,23.25 sq. προσεχές, ἀπω- 

πρὸς τῷ τέλει τοῦ βιβλίου 

τέλος adv. 45,2 

τέρω 12,15 sq. 

94,94 35,18 

τέμνειν τὰ γένη eic τὰ εἴδη 8,5 
τετράγωνον 25,90 (οἴ. τρίγωνον) 7j διά- 

ὑετρος τοῦ τ. τῇ πλευρᾷ ἀσύμμετρος 69, 

11 sq. 

τετραπλοῦς 56,9 

τετράπους 34,15. 16 35,4 sq. 

τέχνη 9,654. τέχνη τεχνῶν 10,18 οἱ συλλο- 

γισμοὶ ὑπὸ τεχνῶν (ἢ ἐπιστημῶν) προ- 

βάλλονται 45,45 47,91 opp. ἀτεχνίαι 

ibid. 28 τὴν αὐτὴν (86. τὴν φύσιν) μιμου- 

μένην τέχνην ibid. 17 πᾶσα τ. χρήσιμος 

τῷ βίῳ 18,2 sq. 34 

τεχνολογία 61,95 

τέως 1,35 20,2. 12 65,20 

τηνικαῦτα 49,2] 

τιϑέναι i. 4. ὁμολογεῖν 20,18 med. 20,8. 

10 (coni. ὁμολογεῖν) 217,8 sq. seq. acc. c. 

inf. 19,23. τινί (coni. διδόναι τι} ibid. 28. 

29 20,12 21,18 27,21 

τίχτειν 3,0 sq. 

tpa. τοῦ περὶ ἀναλύσεως τμήματος 6,18 

sim. 75,0 16,17 — 61,39 69,10 10,11 

τοιόσδε 12,5 20,14 61,2. 28 

τοῖχος 9,18 

τραγέλαφος 3,20 24,18 sq. 

τρίγωνον. αὐτὸ xa^ αὑτὸ τὸ καϑόλου εἶδος 
τοῦ τριγώνου ἢ τετραγώνου 20,29. 80 

τριδύναμος 2,99 

τρίτος. τὸ ἔστιν τρίτον προσχατηγορούμενον 

28,14. 11 24.4 τρίτος ὅρος 28,21 

τριττός 14,91. 41 

τὸ συνημμένον ἢ διεζευγμένον 

τροπιχόν (Sc. οἱ Στωιχοὶ καλοῦσι) χτλ. 

608,6. 1 

τρόπος log. obx ἔστιν μέρος τῆς προτάσεως 

ἀλλὰ σύνδεσμος 24,17 μετὰ τρόπου προτά- 

σεις 29,14. 17 24,6 sq. αἱ μετὰ τρόπου 

ἐκ μεταϑέσεως 24,12 ὁ τρόπος ὁ μεταξύ 

24, 9 sq; 

τρόπῳ, ποσὸν ποσῷ, ποιὸν ποιῷ 91,11 

98,2 41,5 52,24 ἐπὶ τῶν μετὰ τρόπου 

τροπιχός. 

ἀντιτιϑέντων ἡμῶν τρόπον 

I INDEX 

χατὰ τοὺς vp. αἱ ἀποφάσεις γίνονται 38,4. 

5.15.16 ποῦ αἱ ἄνευ τρόπου προτάσεις: 

38,9 sq. cf. 46, 38 

σματος πάντως ἐν ταῖς προτάσεσι προείλη- 

πται 44, 33. 84 

ὁμοιοσχήμονες αἱ τοῦ αὐτοῦ vp. 48,71 παρὰ 

6 tp. τοῦ συμπερά- 

τρόπος ἀχέραιος 46,29 

τὴν τάξιν τῶν cp. 54,9 τοὺς cp. εἰς τὰ 

σχήματα, τὰ σχήματα εἰς τοὺς τρ. διαιρεῖν 

51,9.5 ef. 65,5 16,5. ὁ τέταρτος, ὃ δεύ- 

τερος τρόπος τοῦ δευτέρου σχήματος, ὁ 

πέμπτος tp. τοῦ τρίτου σχήματος sim. 517, 

1054. 43,19. 20 54,24sq. 64,5al. οἱ πέντε 

τρόποι (τῶν ὑποϑετικῶν συλλογισμῶν) ἐπ᾿ 

εὐθείας ὄντες 69,25. 26 cf. 10,2 

τροφή 10,93 cf. παχύς 

τυγχάνειν. μόριον τὸ τυχόν 8,21. τὰ πράαγ- 

paca τυγχάνοντα καλοῦσι (οἱ Στωιχοῦ 

68,5 τυχόν adv. 72,28 

τύπος. ὡς τύπῳ εἰπεῖν 2,29 14,24 26,24 

21,28 80,36 νοεῖν 26,6 

Ὑγίεια (πῶς γίνεται) 19,48 
ὑγιής (ὅρος) 53,29 ὑγιῶς λαμβάνειν 54,42 

58,4 
ὑγρός opp. ξηρός 11,18 

ὕλη coni. ὅσον τῇ αἰσϑήσει ὑποπίπτει 25, 
28 plur. 6,35 log. 68,33 sq. 69,5.8 

ὕλῃ (opp. εἴδει) ἀναλογεῖ τὰ πράγματα 

αὐτὰ OU ὧν ὁ συλλογισμὸς πλέχεται 4,9 

sq. δοχεῖ τὸ ὑποχεῖσθϑαι ὕλης "11,15 

opp. τέλος 9,22.25sq. opp. χρῆσις 19,15 

20,3. 5. 29. 31 21,1 sq. (v. πρότασις) opp. 
πλοκή (0,12 τὸ ἀληϑὲς χατὰ τὴν ὕ. 21,8 

ὕλη ἐνδεχομένη 18,12 προσεχεστάτη 47,6 

ὑπάγειν pass. εἰς τὸ ϑέσθϑαι 27,20 log. 

τινί 29,17 

ὑπακούειν 64,28 

ὕπαρξις 24,10. 11 

τὴν ὕπαρξιν τῶν πραγμάτων opp. χατὰ 

τὴν ἀχολουϑίαν τῆς λέξεως 29,21 30,28 

sq. ὕπαρξις ἀναγχαία, ὑπάρχουσα, μέλλουσα 
46,3 sq. ὡς πρὸς ὕπαρξιν, ἐν ὑπάρξει 

ἀόριστος ibid. 8 47,8 χέντρον ὑπάρξεως 
χαὶ ἀνυπαρξίας 47,24. 25 

ὑπάρχειν. 

τὸ μὲν (ἀναγκαῖον) χατὰ 

πολλὴ συγγένεια τῷ ὑπάρχοντι 
πρὸς τὸ ἀναγχαῖον 31,9 sq. τὸ ὑπάρχον 

ἐκβὰν ἐνδεχόμενόν ἐστιν ibid. 28 38,9 πρὸ 
μὲν τῶν μίξεων τὸ ὑπάρχον ἰσοδυναμεῖ τῷ 

ἔστιν" ἐν δὲ ταῖς μίξεσιν τρόπος ἐστὶν τὴν 



VERBORUM 

ἔχβασιν τοῦ ἐνδεχομένου δηλῶν 38,06. 1. 
16 sq. οὐ τρόπος ibid. 11] 54. πλάτος ἐστὶν 

τοῦ ὑπάρχοντος 40.22 

ὑπεναντίως ἀντιχεῖσθαι 18,13 

ὑπερβάλλειν intr. 10,91 
ὑπερέχειν log. pass. ὑπό τινος 48,98. 34 

ὑπέρτερος coni. χρείττων 10,17 

ὑπερτιϑέναι pass. 46,16 

ὑπογράφειν 56,9 68,24 711,28. 29 

ὑπογραφή 26,26. 21 

ὑποδέχεσθαι 10,33 

ὑπόϑεσις (coni. ἀρχή) 20,95. 91 ἐν b. ἀπο- 

φαίνεσϑαι (opp. τελείως) 17,21 ὃ. Àap- 

βάνειν ibid. 28 αἱ ἐξ ἀρχῆς 21.8.9 

μαχρᾶς ὃ. δεῖσϑαι 66,58 plur. τινός 

13,23 sq. 
ὑποϑθϑετιχὸς συλλογισμός opp. χατηγοριχός 

21,9 sq. 28,14 sq. 65,19 60,18 δι᾽ ὅλου 

67,25 sq. 69,96 70,1 τὸ b. opp. τὸ xa- 

τηγοριχόν 16,23 

ὑποχατιέναι 20,4 

ὑποχεῖσϑαι. ὃ ὑποχείμενος ὅρος, τὸ ὑποχεί- 

μενον 6,11 15,854. 16,18 (def) 22,20 

23,13 99,94 sq. 35,96 sq. δοχεῖ τὸ ὑπο- 

χεῖσϑαι ὕλης 171,15 τῷ ὑποχειμένῳ opp. 

τῇ σχέσει ibid. 27 sq. 12,26 

ὑπόλοιπος 5,5 

ὑπόμνημα σχολιχόν 43,91 

ὑποπίπτειν τῇ αἰσϑήσει 25,29 

ὑποτιϑέναι med. 98,1 52,45 al. opp. 

φαίνεσθαι 20,10 

ὕστερον. εἰς (ἐς) ὕστερον 41,94 42,5 

ἀπο- 

ὑφαντική 13,6. 35 

ὑφηγεῖσθαι 48,14 

Φαίνειν. φαινόμενον xol δοχοῦν τοῖς πολλοῖς 
21,25 coni. ἔνδοξα ibid. 20 περὶ τὰ φαι- 

γόμενα ἔχειν 2,97 19,17 35,28 τὸ φ. 

ἔχειν 2,12 

φαντάζξειν 12,98 

φαντασία περὶ τὰ φαινόμενα ἔχει καὶ πταίει 

2,91 

φαντασιώδης 3,12 
φανταστιχός. τὸ φ. Opp. τὸ διανοητιχόν, 

τὸ δοξαστικόν 2,93 

φάσις 15,20 def. dist. ὄνομα 7| ῥῆμα 10, 

10 sq. dist. ὅρος ibid. 17 sq. 

φέρειν κατά τινος syn. χατηγορεῖν 41,10 

pass. 38,92 46,3 52,22 56,24 61,38. ὃς 

χρεία 95 

11, 10 
14, 15 

φευχτός coni. βλαβερός 20,20 

qUovetv. ob φϑονήσομεν αὐτῷ τοῦ ὀνόματος 
13,16 

φϑορά 3,22 

Ἐφιλοχαϑόλου 53,32 

φιλοσοφία. ἀρχὴ πάσης φ. 1,14 

μέρος, μόριον φιλοσοφίας 8,16 sq. 

μέρος 9,33 (v. λογική) τῶν τῆς φ. μερῶν, 

τοῦ ϑεωρητιχοῦ xal τοῦ πραχτιχοῦ 10,27 
cf. 9,29 
στήμη ἐπιστημῶν 10,18. 19 

φιλόσοφος ἐπιστήμων ἐστὶν ὡς ἔνι μά- 

λιστα τῆς τοιαύτης (λογικῆς) μεϑόδου 9,19 

6 φ. i. e. Ἀριστοτέλης 1,8 7,5 — 14,19 

22,26 (cf. Praef.) ὁ μέγας x. βαϑύτερον 

χαὶ ἀκριβέστερον ἐξηγούμενος 29,10 

ὅσον ἐπὶ τῇ φερομένῃ γραφῇ 
φέρε... ποιήσωμεν 61,40 

V. γένεσις 

» 

ὄργανον, 

τρίτον 

τέχνη τεχνῶν ἐστιν χαὶ ἐπι- 

φοινιχόπτερος 29,1 

φρονεῖν μεγάλα 1,11. 12 

φυσιογνώμων 1,10 

φυσιολόγος 7,16 ἔστιν δὲ xal παρὰ τοῖς 

φ. σύνϑεσις καὶ ἀνάλυσις 5,1 

φύσις. ὑπὸ τῆς φ. ὁρῶμεν μέρη ἕνεχα μερῶν 

εὑρημένα 10,29.30 ἡ φ. τῶν ἄχρων 
50,98 

φωνή opp. πρᾶγμα 1,10 ἄσημος, σημαν- 

τιχή (τῶν πραγμάτων) 1,3 sq. ἁπλῆ 

Opp. σημαντιχὴ τῶν πραγμάτων 1.12 sq. 

ἁπλαῖ φ. σημαντιχαὶ τῶν πραγμάτων διὰ 

μέσων τῶν νοημάτων 1.17.18 πρῶτον 

ἔϑεντο τοῖς πράγμασιν χατὰ πρώτην ϑέσιν 

τὰς ἁπλᾶς Q., εἶτα τούτων τῶν ἁπλῶν φ. 

χατὰ δευτέραν ϑέσιν ἔϑεντο τὰς μὲν ὀνο- 

ματιχὰς τὰς δὲ ῥηματιχάς 1,22 sq. φωνῇ 

μόνον ἀπόφασις 46,29 

Χαλινοποιική 10,13 
χαλινός 10,14 

χαλχεύς 9,91 

χαλχευπιχὴ 9,1 

χαλκοῦς 25,28 

χειρουργική 9,8.9 τῆς ἰατρικῆς οὐχ ἔστιν 

ὄργανον ibid. 10 

χείρων πρότασις ὃ8,98, ὃ9 89,19 40,4 42, 

debi" al. 

χορός. ποῦ χοροῦ τάξομεν; 4,1 11,26 

χρεία τινός 50,41 61,20 66,2 χρείαν ἔχειν 
, 00) op 0 ὡς 

τινός 92,96 84,02 



96 χρῆσϑαι 

χρῆσϑαι. perf. χεχρῆσϑαι i.q. praes. χρῆ- 
σϑαι 2,18. 15. 20 28,8. 84 5.24 6,15 
saepe 

χρῆσις opp. ὕλη 19,15. 17. 20,4. 5. 80 21, 
9sq. v. πρότασις 

χυμός. ἀπὸ τῶν στοιχείων οἱ ὃ y. ἀφ᾽ ὧν 

ἄνϑρωποι 5,17.19 τοῖς στοιχείοις καὶ 

τοῖς y. δικάζειν 13,43 

χώρα. χώραν ἔχειν 23,94. ἐπέχειν τινός 24,8 

χωρίζειν log. ἀπό τινος, τινός 26,31 28,18. 

28 al. pass. 4,12-39,8.9 44,3 5821 

60,22 γωριστός 39,9 

Ψευδάριον 2,26 11,32 v. Εὐχλείδης 
ψεῦδος xai ἀληϑές, ἅπερ xal αὐτὰ ποιά 

εἰσιν καὶ τρόποι 70,27. 28 cf. ἀληϑής 

I INDEX VERBORUM ὠχρός 

ψῆφος. διδόναι τὴν d. τινί 31,21 

Ψιλός. d. χανόνες (ἄνευ τῶν πραγμάτων) 
11,5.13.20 τῷ ψιλῷ “ἔστιν 38,29 

φψιμίϑιον 56,17 57,27. 36 
ψυχή (ἀϑάνατος, αὐτοχίνητος) 9,4 sq. 5,34 sq. 

11,10. 11. 13,33. 35. 14,26. 27. 15,32. 34 
20,0 25,0 29,8sq. 24sq. 30,12sq. αἱ 
τῆς Ψ. δυνάμεις 3,16 τῶν γνωστιχῶν 

δυνάμεων τῆς Ψ. ibid. 1 τριδύναμος 2,33 
τριῶν οὐσῶν τῆς ψυχῆς γνωστιχῶν δυνά- 

μεων 24.392 ἡ νοερὰ δύναμις τῆς ψ. 3,17 

τὸ ἐν τῇ V. xaÀóv 5,22 

Ὡς dv c. partic. 6,27 14,16 εἰ 17,27 

ὠχρός 9,0 sq. 



ΠΡ ΝΙΝ NOWMTNUM 

Αἰϑίοψ 56,16 71,28 13,29 
᾿Αλέξανδρος 22,35 23,9 39,1. 10. 24 60, 

16. 18. 54 
[Ἀμμώνιος.1 ὁ ἡμέτερος πατήρ 31,24.25 cf. 

Ἰάμβλιγος — alios interpretes spectat 22, 

97 28,14 30,82 33,17 [51,26 11,2] 
᾿Αριστοτέλης. ἔστιν δὲ xai ἄλλο εἶδος 

συλλογισμῶν τὸ χαλούμενον πειραστιχόν, 

qd αὐτὸς μὲν οὐ κέχρηται 2,19. 20 

συλλογισμοῖς μὲν xol ἄλλοι πρὸ τοῦ 

"A. ἐχρήσαντο . . οὐδεὶς μέντοι πρὸ 
τοῦ ^A. παραδέδωχεν τὴν συλλογιστιχὴν 

τρία σχήματα 

βούλεται αὐτὰ (sc. τὰς 
μέϑοδον οὐδὲ εὗρεν τὰ 

xrÀ. “πῆ. Bd. 

“Ῥητοριχὰς τέχνας χαὶ τὰ Περὶ τῆς ποιη- 
τικῆς) τῆς λογιχῆς εἶναι πραγματείας 11, 

296 εἴωϑεν πολλάχις τοῦτο ποιεῖν (sc. 

τὸν σχοπὸν προαναφωνεῖν) 12,9 εἴωϑεν 

προλαμβάνειν λήμματα ὧν δέεται εἰς χατα- 

τὸ τῆς 

προτάσεως ὄνομα οὐχ αὐτὸς ἔϑετο .. τὸ δὲ 

τοῦ ὅρου ὄνομα αὐτὸς ἔϑετο 14, 13 sq. 22, 

16.17.29.30 προτάσεις αὐτὰς χαλεῖ: τῶν δὲ 

προτάσεων τὰς σαφεῖς καὶ ἐναργεῖς .. ἀξιώ- 

σχευὴν τοῦ προχειμένου 19,7.8 

ματα χαλεῖ μόνως 21,2 384. ὡς αὐτὸς (v 

φησιν τούτωνί(ϑ6. τελείου καὶ ἀτελοῦς συλλο- 

γισμοῦ) ὀνοματοθϑέτης 32,28 οἷδε διαφορὰν 

ὑπάρχοντος καὶ ἀναγχαίου 51,20 τὸν μὲν 

χατηγοριχὸν xal συλλογισμὸν ἁπλῶς χαλεῖ, 

τὸν δ᾽ ὑποϑετιχὸν συλλογισμὸν τὸ συναυ.- 

φότερον μόνον 66,39 sq. τὸ παρὰ τοῖς Στωι- 
κοῖς λεγόμενον πρόσληψιν ὁ ̂ À. μετάληψιν 
xaÀei .. χατὰ πρόσληψιν δὲ καλεῖ ὁ "A. 

τὴν πρότασιν τὴν ἰσοδυναμοῦσαν συλλο- 

γισμῷ χτλ. 67,16. 18. 608,9 δόγματα 

Comment. Arist. IV 6. Ammon. in Anal. Prior. 

᾿Αριστοτέλους τὸ ἐν τοῖς ὑποϑετιχοῖς τὸ 

συνημμένον ὡμολογῆσϑαι καὶ τὸ τὴν πρόσ- 
ληψιν πάντως κατασχευάζεσθαι 61,21 τοὺς 

μὲν χατηγοριχοὺς συλλογισμοὺς ἀνελλειπῶς 
€ 6 ^A. ἐλεπτούργησε .. τῆς δὲ τῶν ὑπο- 

ϑετικῶν τεχνολογίας οὐ πάνυ φαίνεται 

φροντίσας ibid. 33 sq. cf. Ind. IV. Loci 
 ἈΑγῖϑί: 

᾿Αττιχός. ᾿Αττιχὸν δὲ τὸ ἔϑος 12,6 

Βοηϑὸς ἑνδέκατος ἀπὸ ᾿Αριστοτέλους γενό- 
μενος ἐναντίως τῷ "Ap. περὶ τούτου ἐδό- 

ξασεν x1). 31,12 54. 22 τοῖς ἀπὸ B. ibid. 23 

Γαλάτης 56,17 

Γεμῖνος (ἀνάλυσιν ὁριζόμενος) 5,91 
Διονύσιος 28,27 

Δίων 50,18 54. 
Ἕρμῖνος 39,81 
Εὔδημος coni. Θεόφραστος 38,99 39,1 45, 

43 49,10 cf. Θεόφρ. 

Εὐχλείδης διδάσχει ἡμᾶς διὰ τῶν ψευδα- 
ρίων μὴ ἀπατᾶσϑαι ἐν τοῖς Θεωρήμασιν 

9.96 11,32 
λυσις T ἡ πῶς τὸ δεύτερον τῶν Εὐχλείδου 

^ ἔστιν δὲ xal γεωμετριχὴ ἀνά- 

ἀναλύεται ὅλον 5,96 

Θεμίστιος ὁ παραφραστής 31,17 sq. 39,2 v. 

Μάξιμος 

Θεόδωρος διττὸν 
εἶναι τὸν σχοπὸν τῶν Κατηγοριῶν) 1.9 

(χαλῶς λέγει δύνασθαι 

Θεόφραστος. (φαίνεται δὲ xal 8. ὁ "Apt- 
στοτέλους αὐτοῦ ἀχροατὴς τὴν ἐναντίαν 

αὐτῷ περὶ τούτου δόξαν ἔχων) 51,22. 28 

40,38 

pos .. 

φασιν 38,29 39,1 

οἱ δ᾽ ἑταῖροι αὐτοῦ, B. καὶ Εὔδη- 

τῇ χείρονι ἕπεσϑαι τὸ συμπέρασμά 

οὐ βούλονται ἐνδεχο- 

μένην ἀπόφασιν ἀντιστρέφειν πρὸς ἐνδε- 
E 

( 
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χομένην χατάφασιν 45,12 49,9 οἱ περὶ 

Θεόφραστον 40,2 
σύμαχος Plat. 13,6 

m ty o oc 81.16.31 39,1 41.1.2 ὡς zy 
ὕτά pot ἐξηγησάμενος τῷ Ιαμβλίχου 

ὑπομνήματι χαταχολουϑῶν 40,17 

ὃ ᾿Ιαμβλέχου ἀχροατής 31,16 

᾿Ἰουλιανός (ὃ βασιλεύς) 31,20 v. Μάξιμος 

Μάξιμος, (ὃς) ἀχροατὴς ἦν "Iepíou τοῦ Ἴαμ- 
ἔχου ἀχροατοῦ 31,16 sq. τῷ τε Μαξίμῳ 

χαὶ τῷ Θεμιστίῳ ἐναντία περὶ τούτου δοξά- 

λιανός, xai δέδωχεν τὴν 

ατλ. ibid. 19 sq. 

ot 28,40 

L παρά τινι τῶν π. 6,3 

ισΐίστρατος 28,28. 29 

L τῶν πέντε 

ζουσιν... διήτησεν αὐτὰ ὁ βασιλεὺς Ἴου- 
ψῆφον Μαξίμῳ 

(sc. λόγων) χατὰ 

cf.26,92 7, προχειμένη πραγ- 

ματεία, Tz; χατὰ τοὺς Π. 

. 24. 91 

ργανόν ἐστιν 

10.9 opp. οἱ 

Πλατωνιχοί 58, 

Περίπατος. οἱ ἐχ τοῦ Π. 10,20.37.38 
11.4 

Πλάτων χέχρηται καὶ αὐτῷ (sc. τῷ πει- 
ραστιχῷ εἴδει συλλογισμῶν) 2,20 ὁ Sete 

Πλ. 9,34 ταύταις πάσαις χέχρηται ταῖς 

χατὰ Πλάτωνα οὐχ ὄργανον 
ἡ λογικὴ ἀλλὰ μέρος xal τιμιώτατον μέρος 

ἐστὶν φιλοσοφίας 8,23 10,21  xa:a ID. 
xai τὸν ἀληϑῆ λόγον .. xai μέρος ἐστὶν 

xai ὄργανον 10, 96 sq. 

λους ἐχρήσαντο, ὥσπερ οὖν xai ὁ ID. 7, 

1.8 πρὸ αὐτοῦ (sc. ᾿Αριστοτέλους) xal 

ὁ Πλ. zai ἄλλοι αὐτῷ E τῷ τῆς προ- 

3 5 14,14 αὐτὰς 

f ID. ἐμ ΚΡ χαλεῖ 

τ P sq. οἱ ἀπὸ Πλάτωνος 38,39 39, 

2 49.10 cf. -— ΠῚ EE Plat. 
, 1 , 

a ὠνιχοί. ἐστίν 

: í 

φασιν xai τινὲς τῶν ID. 10, 36.37 

ibid. 20 8,22 οὔτε 

συνάγεται 

( 

γὰρ ἀεὶ ὑπάρχον 

(sc. ἐν τῇ μίξει ὑπάρχοντο 

καὶ ἀναγκαίου), ὡς οἱ ID... xai Θεόφραστος 
" 

"' 

NOMINUM Σωσιγένης 

40,98 οὐ βούλονται ἐνδεχομένην ἀπόφασιν 

ἀντιστρέφειν πρὸς ἐνδεχομένην χατάφασιν 
45,43 41,39 βουλόμενοι xai ἐξ ἀμφοτέρων 

ἐνδεχομένων ἐν δευτέρῳ σχήματι γίνεσθαι 

συλλογισμούς 60,18 sq. ἀεὶ τῇ χείρονι 

ἔπεσϑα: τὸ συμπέρασμα βούλονται ἐπὶ τῶν 

ἐννέα μίξεων 65,15 cf. 55,28 — 55,22 
51,31. 31 58,4 sq. 

Πολέμαρχος Plat. 42,12. 13 
Πορφύριος. τούτῳ (Bongo) ἠχολούϑησεν 

Il. 31,15. 21 
Πρόκλος. τούτοις δὲ τοῖς ἀπὸ Βοηϑοῦ 7jxo- 

λούϑησεν xai 6 μέγας Πρ. xai 6 τούτου 

διδάσχαλος 31,24 39,2 ὁ φιλόσοφος Πρ. 
ἐν τῷ σχολιχῷ ὑπομνήματι τοῦ πρώτου 

τῶν Προτέρων ἀναλυτιχῶν 49,90. 91 

Στωιχοί. ἢ τῶν δέχα (sc. λόγων) χατὰ τοὺς 

Στ. 2,5 cf. 260,35 διὰ τοὺς παρὰ τοῖς Στ. 
διφορουμένους συλλογισμοὺς ἢ ἀδιαφόρως 

περαίνοντας 21,36 32,13 10,13 οἱ μὲν Στ. 

τὴν λογιχὴν οὐ μόνον ὄργανον οὐχ ἀξιοῦσι 

χαλεῖσϑαι φιλοσοφίας, dXX οὐδὲ μόριον τὸ 
τυχὸν ἀλλὰ μέρος 8,20sqq. 10, 86 ἀξιώ- 

ματα αὐτὰς (sc. τὰς προτάσεις) ἐχάλουν 

xai λήμματα 26,96 sq. ἀντειπεῖν οἱ Στ. 
μὴ δυνάμενοι διὰ παραδειγμάτων ἀπο- 

ροῦσιν 50,14 ἢ ὡς τῶν Στ. ἀχριβωσάντων 
λόγους) 

608,1 τίνα τὰ ὀνόματα οἷς οἱ Στ. χέχρην- 
αὐτούς (sc. τοὺς ὑποϑετιχοὺς 

ται: οὗτοι τοίνυν τὰ πράγματα τυγχάνοντα 

χαλοῦσι.. τὰ νοήματα ἐχφοριχά .. τὰς 

συνημμένον ἢ διεζευγ- 

μένον τροπιχόν.. τὸ ἡγούμενεν ὁμοίως ἡμῖν 
φωνὰς λεχτά. τὸ 

ἡγούμενον" τὸ ἑπόμενον λῆγον" τὴν πρόσ- 

potes ἡμῖν πρόσληψιν... ὃ ὃ᾽ ἡμεῖς 
ost συμπέρασμα, ἐχεῖνοι ἐπιφορὰν xa- 

τοὺς δ᾽ ὑποϑετιχοὺς συλλογισμοὺς 

ἀναποδείχτους καλοῦσι xal ϑέματα 68,4— 

14 cf. 67,16 
Συρακούσιος 28,21 

Συριανός 39,2 

Σωχράτης exempl 117,2. 4. 5 23,31sq. 27, 
25 sq. 29,21 sq. 50,21 68,13 

Σωσιγένης ὃ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου διδάσχαλος 
29,24 

λ ιν 5 

λοῦσι. 
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II] LOCI PLATONICI 

Phaedo Phaedrus 

&pnlocD..... 11,96 e.24 p.2450sq.. . . . 6,5.6 72,5 
Sophista e. 42 p. 259E sqq. . . . . 8,1 102 

6.99 p. 254A sqq. . . . . 3,24 Res publiea 

Philebus b5mJmBAMEL Lu. . 42.12 

c.6 p. lóDsqq. . .. . 812 1023 20 p. 349Bsq. . . . . . 13,6 
Convivium X 9.10 p. 608D—611A . 11,91 

c. 24 p. 200Dsqq. . . . . 5,24 



IV, LjQGjGL.A RILST.O TAS LG 

Categoriae 

generaliter :318:11295 3 19:8 

bod p. 665978. c ME 35,12 sq. 

De interpretatione 

generaliter 1,18.26 4,97 13,171.19. 

25.26.37 14,11.12 16,5 22,29 

Punto, dos pui Ius e E 13,13 

p.46812 . . . —7.998] 

E 3opd5b29^,.u, «2n. cus 23,26 

p opa. 2.5 ux 2,2 

B. Ad eee. Ὁ. 15,25 

p Ue $45 2.1 13,11. 27 

Ὁ TO ἈΠ τὰς tte 16,12 

e 0634 172899 1e noe. 19,23 
c. 7 p. 172338 sq. . 14,36 16,29 

€ I0 p. 2023—5. ^. 23,96 

6.11 p. 20022—24 . .. .13,22 

6.12 p. 2152680. . 35.5 24,6. 7 

Analytica 

generahter .. .. τς 6,29. 31 7,4. 19 

Analytica Priora 

generaliter. . 3,39 sq. 5,8 1,23 12,26 

I generaliter . 2 ee cds 4,26 sq. 

1 p.24311.12.. | 1. 22,14 .24,28 

p.24*16. «c LEE 22.15 
p.94b16 . πὴ DEI 
p. 24» 22—25 . 94,23 sq. 

2Z2H.252] € ον 98,21 

924p: 252218: 2 x01 Σ 51,11 

p. 2502408q- τ τ 24 58,15 

&: 

Analyt. Priora * 

D.25b18 «qM LEURS 51,21 

4.285 29X 1025 τὺ 30,94 

ON OY cete urs 20,34 

δ Δ ον 90,94 

29 p. 4522980. ον" 94,34 

p. 45520 S6 τ: 61,40 

32 p.4(359—5.. . 7.5 0128 

4l p. 49»533—50a4 . . . 

II generaliter 

99 Ὁ. bTb2d BH. 35 E 25,18 

Analytica Post. 

generaliter. 2,17 3,38 4,34 5,9 1,28 

11,23. 24. 12,12. 18. 27 19,6 22,1 

II 19: p. .99515-— 17. ππτΠ 

Topica 

generaliter . . 2,18 3,98 4,94 11,24 

19,7 22,8 

ΠῚ p. SIDOSITS EE 12,4 

p. 100»21—23 . . 21,21 sq. 

Sophist. Elench. 

generaliter . . 2,18 3,39 11,25 20,21 

Phys. ausc. 

115.6... e coc E NEM 41,32 

Rhetor. 

generaliter. 4. . - «4&7 11,25. 33.38 

T2 2 p«19542]7.. 05 EE 35,25 
De poet. 

generaliter. . 3 & £1. 11,25. 33. 38 
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